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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03,  3/06 in 8/06) in 7.do 12. člena in 14. ter 96 do 104.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin,
št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 9. redni seji dne 22.10.2007 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata občinskemu svetniku

Zaradi prenehanja mandata dosedanjemu občinskemu svetniku

Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandat članu občinskega

sveta  naslednjemu izvoljenemu kandidatu za člana občinskega

sveta Občine Trzin: Alešu Bervarju, Ljubljanska 12a, ki bi bil

izvoljen, če ne bi bil izvoljen član OS, ki mu je prenehal mandat.

Ta sklep začne veljati z razglasitvijo in se objavi v Uradnem vest-

niku Občine Trzin.

Številka: 9-1.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05 in
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 3/06 in 8/06) in 96. do 116. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00
in 5/04) na 9. redni seji dne 22.10.2007 sprejel

SKLEP
V Sklepu o imenovanju predsednika in članov odbora občinskega

sveta za gospodarstvo in kmetijstvo (Ur. V. Občine Trzin št.

11/2006) se v prvem odstavku »Matjaž Loborec« nadomesti z

»Aleš Bervar«.

V Sklepu o imenovanju članov Statutarno pravne komisije (Ur.v.

OT, št. 11/06) se »Matjaž Loborec« nadomesti z » Aleš Bervar«.

V Sklepu o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin

(Ur.v. OT, št. 11/06) se »Aleš Bervar« nadomesti s »Katarina
Kadunc«.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-

ljati takoj. 

Številka: 9-1.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02,
108/03 in 72/05), Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS, št. 72/93 in
7/94, 33/94,  61/95, 70/95, 51/02, 72/05, 12/05, 22/06) in
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji dne 22. oktobra
2007 sprejel naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju funkcije članice in predsednice

Nadzornega odbora Občine Trzin

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da v skladu s predloženo

odstopno izjavo preneha funkcija gospe Juditi Strmčnik kot člani-

ci in predsednici Nadzornega odbora Občine Trzin.

Ta sklep se objavi v  Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj.

Številka: 9-1.3/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na osnovi 14. člena Sklepa o določitvi kandidata za člana Državne-
ga sveta RS in o volitvah predstavnikov Občine Trzin v volilno telo
volilne enote (Ur. v. OT, št. 8/2002) in Statuta Občine Trzin (Ur.
vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na predlog
župana in svetniških skupin Občinski svet Občine Trzin sprejema 

SKLEP 
o imenovanju volilnega odbora

za  izvedbo volitev za predstavnika (elektorja) v volilno telo za

volitve predstavnika  lokalnih interesov  v Državnem svetu v

volilni enoti št. 2 in za določitev kandidata za predstavnika

lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti št. 2  za

volitve 2007.

V volilni odbor se imenuje:

Jožica Valenčak – predsednica,
Drago Kostevc – član,
Franc Mušič – član.

Naloga volilnega odbora je izvedba volitev za predstavnika (elek-

torja) v volilno telo za volitve predstavnika  lokalnih interesov v

Državnem svetu v volilni enoti št. 2 in za določitev kandidata za

predstavnika lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti

št. 2 za volitve 2007.

Številka: 9-2.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05),
Zakon o državnem svetu (Ur.l.RS, št. 44/92 in 7/94, 33/94,
61/95, 70/95, 51/02, 72/05, 12/05, 22/06), Statut Občine Trzin
(Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Sklep o
določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah 
predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (ur. v. OT, št.
8/2002) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji dne 
22. junija 2007 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvolitvi predstavnika (elektorja) v volilno

telo za volitve predstavnika lokalnih interesov
v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 

za volitve 2007

Za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika

lokalnih interesov v Državnem svetu v volilni enoti št. 2 za volitve

2007 je bil izvoljen Dušan Kostrevc.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 9-2.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05),
Zakon o državnem svetu (Ur.l.RS, št. 44/92 in 7/94, 33/94,
61/95, 70/95, 51/02, 72/05, 12/05, 22/06), Statut Občine Trzin
(Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Sklep o
določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah 
predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (ur. v. OT, št.
8/2002) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji dne 
22. junija 2007 sprejel naslednji 

SKLEP
o določitvi kandidata za predstavnika lokalnih
interesov v Državnem svetu v volilni enoti št.

2 za volitve 2007

Za kandidata za volitve člana Državnega sveta predstavnika

lokalnih interesov v Državnem svetu za volitve 2007 je bil

določen Roman Dobnikar.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 9-2.3/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (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), Statuta
Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) ter Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2007 (Ur. v. OT
št. 2/07) sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na  9. redni seji 22. oktobra 2007

obravnaval predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto

2007, ki vključuje Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

Proračunu Občine Trzin za leti 2007 in 2008, Splošni del proraču-

na Občine Trzin za leto 2007 – rebalans, Posebni del Proračuna

Občine Trzin za leto 2007 – rebalans, Proračun Občine Trzin za

leti 2007 in 2008 - Načrt razvojnih programov – rebalans za l.

2007 in Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega

premoženja za leti 2007 in 2008 – rebalans za leto 2007. 

Občinski svet  ugotavlja, da je predlog rebalansa pripravljen v

skladu z zakonom in Odlokom o  Proračunu Občine Trzin za leto

2007 in leto 2008 in sprejme Rebalans Proračuna Občine Trzin za

leto 2007 vključno s sprejetimi dopolnili. 

Številka: 9-3/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (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), Statuta
Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06) ter Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2007 (Ur. v. OT
št. 2/07) sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o Proračunu Občine Trzin 
za leti 2007 in 2008 

1. člen

V Odloku o Proračunu Občine Trzin za leti 2007 in 2008 (Ur. V.

O.T. 2/07) se besedilo drugega odstavka 2. člena spremeni tako,

da se glasi: 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih 
Skupina/Podskupina kontov za l. 2007 za l. 2008
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,934.127 2,902.777
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,616.889 2,592.076

70 DAVČNI PRIHODKI 2,154.016 2,056.246
700 Davki na dohodek in dobiček/glavarina 1,418.560 1,506.967
703 Davki na premoženje 651.314 533.994   
704 Domači davki na blago in storitve 84.142 15.285
706 Drugi davki —- —-

71 NEDAVČNI PRIHODKI 462.873 535.830
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premož. 342.596 317.987  
711 Takse in pristojbine 6300 7.511
712 Globe in druge denarne kazni 11.231 13.145   
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 11.100 9.906
714 Drugi nedavčni prihodki 91.646 187.281

72 KAPITALSKI PRIHODKI 109.124 41.729
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 9.124 —-
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 100.000 41.729
73 PREJETE DONACIJE —- —- 
74  TRANSFERNI PRIHODKI 208.114 268.972

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 208.114 268.972

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,288.443 3,679.431
40 TEKOČI ODHODKI 1,195.397 1,188.838

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 217.142 224.634
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 136.313 108.643
402 Izdatki za blago in storitve 804.564 826.561  
403 Plačila domačih obresti 167 —-
409 Rezerve 37.211 29.000

41 TEKOČI TRANSFERI 855.334 842.507
410 Subvencije 16.988 21.404
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 70.888 74.167
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 93.338 103.302
413 Drugi tekoči domači transferi 674.120 643.634
414 Tekoči transferi v tujino —- —-

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1,013.327 1,495.673
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1,013.327 1,495.673

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 224.385 152.413
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,                                   

ki niso proračunski uporabniki 164.379 61.705
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom60.006 90.708
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -354.316 -776.654

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2007 2008
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 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 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 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2007 2008

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 130.000   
50 ZADOLŽEVANJE 0 130.000
500 Domače zadolževanje 0 130.000   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.690 —-
55 ODPLAČILA DOLGA 1.690 —-

550 Odplačila domačega dolga 1.690
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV 

NA RAČUNIH -356.006
X. NETO FINANCIRANJE 354.316 776.654

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2,595.283 646.654

2. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-

ljati z dnem objave. 

Številka: 9-3.1/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (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), Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) ter Odloka o Proračunu
Občine Trzin za leto 2007 
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Številka: 9-3.2/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (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), Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) ter Odloka o Proračunu
Občine Trzin za leto 2007 (Ur. v. OT št. 2/07) sprejel 
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Številka: 9-3.3/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.
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Številka: 9-3.5/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (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), Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) ter Odloka o Proračunu
Občine Trzin za leto 2007 (Ur. v. OT št. 2/07) sprejel
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Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02 in
08/03- popravek), Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št.
33/2007), 18. in 96. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/2006) je Občinski svet
Občine Trzin na 9. redni seji dne 22.10.2007 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO 
INDUSTRIJSKO CONO TRZIN (2006)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Spremeni in dopolni se Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. vestnik Občine

Domžale, št. 11/86), konkretne tekstualne spremembe pa se

nanašajo na Odlok o sprejetju dopolnitev in sprememb zazidalne-

ga načrta za obrtno industrijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. vest-

nik Občine Domžale, št. 5/90; v nadaljevanju: dopolnjen odlok).

Spremembe in dopolnitve tega odloka je pod št. 01/07 izdelal

Atelje Arkus d.o.o. iz Kamnika.

Zazidalni načrt ima naslednje obvezne priloge po 24. členu

Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 8/03 in spremembe):

- povzetek za javnost;

- izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obrav-

navano prostorsko ureditev;

- obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;

- strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi

prostorskega akta upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanaša-

jo na vsebino prostorskega načrta;

- smernice in mnenja;

- spis postopka priprave in sprejemanja akta.

II. OPREDELITEV OBMOČJA

2. člen

Tokratne spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in

dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno industrijsko cono s

plansko oznako ureditvenega območja T 11, se skladno s

Programom priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o zazidalnem načrtu za industrijsko cono Trzin (Ur. vest-

nik Občine Trzin št. 2/07) nanašajo na gradbene parcele z oznaka-

mi 7, 8, 107, 118 in 119.

Novo oblikovani gradbeni parceli 119 in 118 sestavljajo zemljiške

parcele oziroma deli parcel št. 1288/3, 1288/1, 1288/2, 1288/4,

1289/11, 1289/4, 1289/10 in 1284/3, vse k.o. Trzin. Dovoza na

novo oblikovani parceli pa se uredita iz kategorizirane lokalne

ceste (Dobrave) po parcelah št. 1288/3 in 1284/6, obe k.o. Trzin.

Spremenjena parcelacija se ne nanaša na gradbeno parcelo 107,

navedena parcela ostaja enake velikosti, kot je bila določena z

Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. vestnik Občine

Trzin 6/2005).

III. FUNKCIONALNE REŠITVE IN NAMEMBNOST

OBMOČJA

3. člen

Dopolni se 6. člen dopolnjenega odloka v poglavju “II.

FUNKCIONALNE REŠITVE IN NAMEMBNOST OBMOČ-

JA” tako, da se doda šesta alineja in sicer:

“– industrijsko – obrtna dejavnost (proizvodna, storitvena,

poslovna in skladiščna) na gradbenih parcelah z oznakami 107,

118 in 119”

4. člen

V istem poglavju se dopolni tudi zadnja alineja “– velikost par-

cel” tako, da se upošteva spremenjeno kvadraturo in obliko parcel

7, 8, 107, 118 in 119 in sicer:

parcela oblika velikost  

7 25x50 1250 m2

8 25x50 1250 m2

107 (25x50)-(7x6/2) 1229 m2

118 25x50 1250 m2

119 (42,85x50)+(67,85x25,4) 3866 m2

IV. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE

OBJEKTOV IN NAPRAV

5. člen

V 9. členu dopolnjenega odloka, v poglavju “FUNKCIONALNE

IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV”, se

dopolni 3. točka “vertikalni gabariti” tako, da se na koncu točke

dodata dva nova odstavka, ki se glasita:

“Vertikalni gabariti stavb na gradbenih parcelah 118 in 119 so

omejeni z višino 10,0 m nad koto urejenega terena (kota urejene-

ga terena na severnem delu grad. parcele 119 je 311.00 (± 0.5 m),

kota terena južnega dela gradbeni parceli 119 je lahko višja, ven-

dar ne višja kot 313.00, kota urejenega terena na gradbeni parceli

118 je 312.00 (± 0,5 m) z etažnostjo K+P+1. Kletna etaža je

pretežno namenjena zagotavljanju parkirnih mest dodatno pa tudi

pomožnim prostorom (razen skladišč) in prostorom ali koridor-

jem za potrebe infrastrukturnega omrežja. Na gradbenih parcelah

118 in 119 je možna gradnja največ dveh stavb pod pogoji, ki jih

določa 2. točka tega člena.

Vertikalni gabarit stavbe na gradbeni parceli 107 je omejen z viši-

no 12,0 m nad koto urejenega terena (kota urejenega terena se

meri pri asfaltiranem uvozu na vzhodnem delu gradbene parcela

ob parceli z oznako 108). Možna etažnost stavbe je K+P+2. “

Kletna etaža je pretežno namenjena zagotavljanju parkirnih mest

dodatno pa tudi pomožnim prostorom (razen skladišč) in pros-

torom ali koridorjem za potrebe infrastrukturnega omrežja.



URADNI VESTNIK Občine Trzin - 9/2007, 26. oktober 2007

161

6. člen

V 10. členu dopolnjenega odloka, v poglavju “FUNKCIO-

NALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN

NAPRAV”, se za točko 5. doda naslednje besedilo:

“ 6. Na gradbenih parcelah z oznakami 107, 118 in 119 veljajo

naslednja določila:

- Strehe so simetrične dvokapnice z naklonom 30 stopinj, krite z

jekleno pločevino. Možna je tudi izvedba ravne strehe tako, da

omogoča odvodnjo meteorne vode. Izbor in barva kritine mora

biti načeloma enotna. Stavbe imajo lahko nadstreške nad glavn-

imi vhodi ter nadstreške nad nakladalnimi rampami. Omenjeni

nadstreški so del osnovne stavbe (niso enostavni objekti).

- Fasade morajo biti enotne in prilagojene stavbam in ureditvam

v okolici. Možni so poudarki ob glavnih vhodih. Stavbe so

lahko grajene klasično ali montažno.

- Gradbene parcele so lahko ograjene, višina ograj je maksimal-

no 2.0 m. Ograje se praviloma postavljajo na parcelno mejo

(gradbeno parcelo). Ograje so tipske načeloma iz žičnega pleti-

va, ob ograjah so na notranji strani dovoljene strižene živice iz

avtohtonih vrst. Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko ni

možno drugačno zavarovanje brežin. Oporni zidovi morajo biti

ozelenjeni.

- Na gradbeni parceli je potrebno glede na dejavnost zagotoviti

zadostne parkirne površine (v parterju in kletni etaži) za zapos-

lene in obiskovalce (min 1 PM/30 m˛ neto površine poslovnih

prostorov), ter zadostne manipulativne površine.”

V. POGOJI ZA IZVEDBO KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE

7. člen

Besedilu 13. člena dopolnjenega odloka, v poglavju “IV.

REŠITVE PROMETNEGA, ENERGETSKEGA, VODOVNE-

GA IN KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA”, se doda naslednje

besedilo:

“Zaradi funkcionalnosti gradbene parcele 119 je potrebno vtok

potoka, ki izvira na pobočjih Visokega hriba in  je speljan skozi

vtočni objekt v meteorno kanalizacijo, prestaviti v protitočni

smeri. Obstoječi vtok se odstrani, izvede se nov vtočni objekt ter

s podaljškom cevi ¨70 v dolžini 7,0 m spelje v obstoječi meteorni

kanal ¨70. Prestavitev vtoka se izvede v skladu s strokovno pod-

lago z naslovom Prestavitev vtoka potoka v sistem meteorne

kanalizacije v okviru Sprememb in dopolnitev zazidalnega načr-

ta za obrtno industrijsko cono Trzin v občini Trzin, številka pro-

jekta 636-FR/07, ki jo je izdelal Inženiring za vode, d.o.o.

(Ljubljana, september 2007).

Za plinovodno omrežje na gradbenih parcelah z oznakami 107,

118 in 119 veljajo naslednja določila: Ogrevanje, priprava tople

sanitarne vode, kuhanje in hlajenje v stavbah se zagotavlja z

zemeljskim plinom iz plinovodnega omrežja, ki poteka v zelenic-

ah cestnega sveta.  Priključitev stavb na zgrajeno plinovodno

omrežje je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.

Na projektno dokumentacijo PGD /PZI mora investitor pridobiti

soglasje k gradnji tudi od upravljavca plinovodnega omrežja.

Za ostalo komunalno opremo ostanejo v veljavi določila osnovne-

ga Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin

(Ur. Vestnik Občine Domžale, št. 11/86).”

8. člen

Doda se novo poglavje, ki se glasi:

“VI. ODSTOPANJA

Odstopanje s tem odlokom in grafičnim delom predpisanih ver-

tikalnih gabaritov stavb, na gradbeni parceli z oznako 107 je

dovoljeno do 100 cm za tehnične dele stavb (višina strojnice in

reklamnih stolpov - totemi). “

VII. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vsa ostala določila Odloka o zazidalnem načrtu za obrtno indus-

trijsko cono Trzin (OIC Trzin) (Ur. vestnik Občine Domžale št.

11/1986, 5/90 in spremembe) ostajajo še naprej v veljavi.

10. člen

Te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno indus-

trijsko cono Trzin so skupaj z odlokom vsem zainteresiranim na

vpogled pri pristojni službi na Občini Trzin, Mengeška cesta 22,

1236 Trzin.

11. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 9-4/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05 –
Uradno prečiščeno besedilo; 21/06 – Odl. US), 7. in 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l.
RS., št. 81/07),Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vest-
nik Občine Domžale, št. 9/96, 11/97, Ur. v. OT, št. 7/00), ki se na
podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Trzin o začasni veljavnosti
veljavnih aktov Občine Domžale uporablja kot občinski predpis (Ur.
v. OT, št. 1/98 ter 9., 10. in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v.
OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine
Trzin na svoji 9. redni seji, dne 22.10.2007 sprejel

ODLOK
O ZAGOTAVLJANJU IN OPRAVLJANJU  IN O

POGOJIH, POSTOPKIH IN MERILIH ZA
PODELJEVANJE KONCESIJ NA PODROČJU

OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE »JAVNA RAZSVETLJAVA« V OBČINI

TRZIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta odlok določa obveznost zagotavljanja in opravljanja izbirne

gospodarske javne službe  »javna razsvetljava« v Občini Trzin,

obseg in osnovna načela, ki jih je potrebno spoštovati ob opravl-
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janju gospodarske javne službe ter  pogoje, postopke in merila za

podeljevanje koncesij na področju gospodarske javne službe

»javna razsvetljava« v Občini Trzin (v nadaljevanju: gospodarska

javna služba).

Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vsi uporabniki

javnih površin v Občini Trzin. 

2. člen

Občina Trzin (v nadaljevanju občina) zagotavlja izgradnjo naprav

za opravljanje gospodarske javne službe in opravljanje gospo-

darske javne službe ter ustrezno vzdrževanje naprav v skladu z

načeli varnosti in kakovosti življenja v občini, varčnosti in varst-

va okolja pred svetlobnim onesnaževanjem na območju celotnega

naselja Trzin. 

Občina zagotavlja ustrezno osvetljenost državnih cest na območju

naselja, lokalnih cest in javnih poti, javnih površin mirujočega

prometa in drugih večjih in pomembnejših javnih površin kot so

parki, športno rekreacijski parki, večje zelenice, otroška igrišča

ipd. 

Občina v okviru gospodarske javne službe zagotavlja tudi urejan-

je in vzdrževanje svetlobnih naprav za urejanje prometa na javnih

cestah na območju naselja Trzin in okrasno osvetlitev naselja

Trzin v času božičnih in novoletnih praznovanj. 

V primeru uvedbe video nadzora javnih površin (športnih igrišč,

parkov, javnih površin mirujočlega prometa ipd.) se naprave za

izvajanje video nadzora lahko priključijo na omrežje, ki napaja

sistem gospodarske javne službe. 

3. člen 

Občina pri izvajanju gospodarske javne službe v skladu z

načelom varnosti oziroma kakovosti življenja zagotavlja zadostno

osvetljenost prometnih površin iz prejšnjega člena za celotno tra-

janje noči in  ustrezno osvetljenost ostalih površin iz prejšnjega

člena za celotno trajanje noči ali samo za del noči, kolikor so

osvetljene površine tako blizu stanovanjskih hiš, da bi osvetljenost

motila stanovalce. 

4. člen 

Občina zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe v skladu

z načelom varčnosti in načelom varstva okolja pred svetlobnim

onesnaževanjem in v skladu s tem načrtuje in zagotavlja uporabo

izključno varčnih sijalk s čim daljšo dobo delovanja in uporabo

svetilk takšne oblike, ki preprečujejo oddajanje svetlobe v prostor

nad svetilko in omejujejo oddajanje svetlobe v širino. 

Občina zagotavlja osvetljenost državnih in lokalnih cest, ulic,

javnih poti, javnih površin mirujočega prometa in drugih površin

iz 2. člena tega odloka vse dni v letu v trajanju, ki je odvisno od

dolžine dneva in jakosti naravne svetlobe.  Osvetlitev se začne

oziroma konča pri naravni svetlobi 25 luxov. 

Osvetljenost mora biti načrtovana in zagotovljena tako, da letna

poraba vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetl-

javo občinskih cest in javnih površin, ki jih občina upravlja,

izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim bivališčem v

občini, ne presega ciljne vrednosti 44,5 kWh. 

5. člen 

Občina zagotavlja opravljanje gospodarske javne službe z oddajo

koncesije za opravljanje gospodarske javne službe. 

Koncesija se podeli za opravljanje vseh del s področja rednega

vzdrževanja objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne

službe in zagotavljanje nemotenega delovanja teh objektov in

naprav. 

Izbrani koncesionar, katerega obveznosti se določijo s koncesi-

jsko pogodbo, mora poleg določil pogodbe upoštevati tudi vsa

določila tega odloka in državnih predpisov, ki urejajo področje

gospodarske javne službe. V primeru, da bodo predpisi, sprejeti

po sklenitvi koncesijske pogodbe, strožji, kar zadeva načelo

varčnosti in varovanja okolja pred svetlobnim onesnaževanjem,

mora koncesionar še pred ustrezno prilagoditvijo pogoebe

upoštevati določbe teh predpisov. 

Koncesija se podeli za obdobje največ petih let.  

II. POGOJI, POSTOPKI IN MERILA ZA PODELJEVANJE

KONCESIJ NA PODROČJU OPRAVLJANJA GOSPO-

DARSKE JAVNE SLUŽBE 

6. člen

Gospodarska javna služba oziroma izbrani koncesionar zagotavl-

ja naslednje storitve:

1. zamenjava svetilk in sijalk,

2. zamenjava dotrajanih ali neustreznih drogov javne razsvetljave,

3. popravilo oz. menjava  pokvarjenih ali dotrajanih sestavnih

delov drogov in svetilk in ostale infrastrukture, potrebne za

delovanje naprav,

4. čiščenje in redno vzdrževanje oz. obnove in vzdrževalna dela

na drogovih javne razsvetljave, električnih vodih sistema javne

razsvetljave, prižigališč ipd.,

5. redni tedenski pregled delovanja objektov in naprav JR,

6. intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave,

7. sprotno in brezplačno vodenje (dopolnjevanje) katastra objek-

tov in naprav za zagotavljanje gospodarske javne službe in kon-

trolne knjige,

8. izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom

občine,

9. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne

razsvetljave,

10. izdaja soglasij investitorjem za dela v bližini objektov in

naprav javne razsvetljave in

11. druge storitve, ki jih določjo zakon, ta odlok in drugi izvršilni

predpisi s tega področja.

7. člen

Koncedent po tem odloku je občina.

8. člen

Gospodarsko javno službo v obsegu, ki ga določa 6. člen tega

odloka, opravlja praviloma en koncesionar, ki ima na podlagi

koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:

1. izključno pravico opravljati gospodarsko javno službov določe-

nem obsegu, razen v primerih, ko je z zakonom ali s predpisi,

sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo

drugi osebi;
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2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno

izvajanje gospodarske javne službe v skladu s predpisi.

9. člen

Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne infra-

strukture in so last koncedenta.

Gospodarsko Javno službo opravlja koncesionar ob uporabi

delovnih priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje

gospdoarske javne službe, ki so njegova last, oziroma, ki jih sam

najame ali kakorkoli drugače priskrbi.

10. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:

1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije 

2. da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj

V. stopnje tehnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi leti

delovnih izkušenj v elektro-tehnični stroki;

3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kval-

ifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju

gospodarske javne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj IV.

stopnjo strokovne izobrazbe elektro-tehnične ali druge ustrezne

smeri;

4. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih priprav;

5. da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori;

6. da zagotavlja strokovno in kadrovsko usposobljenost za voden-

je in dopolnjevanje  katastra objektov in naprav gospdoarske

javne službe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami

za to delo;

7. da se obveže zavarovati se proti odgovornosti  za škodo, ki jo z

opravljanjem gospodarske javne službe lahko povzroči tretji

osebi, državi ali občini;

8. da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe

na poziv uporabnikov ob vsakem času;

9. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti  z vidika kadrov,

organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti voden-

ja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika;

10. da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.

11. člen

Posamezne storitve iz 6. člena tega odloka, razen storitev iz 6., 7.

In 10. točke 6. člena, se opravljajo samo v skladu s programom

oz. na zahtevo koncedenta. Intervencije, potrebne zaradi okvar

naprav ali poškodb objektov in naprav, je koncesionar dolžan

izvesti v skladu z določbo 14. člena tega odloka, dela, ki jih

določata 7. in 10. točka 6. člena  pa sproti. 

Vse storitve je koncesionar dolžan opraviati v skladu s standardi

in normativi, veljavnimi za to področje.  

Predlog programa dela iz prvega odstavka tega člena za nasled-

nje leto je koncesionar dolžan  predložiti koncedentu do konca

septembra tekočega leta. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka koncesionar izvaja dela

iz 1., 2., 4., 8. točke 6. člena  tega odloka samo na zahtevo

pooblaščene osebe koncendenta oziroma po dogovoru s to osebo.

Kolikor koncesionar ob tedenskem pregledu objektov in naprav

sam ugotovi, da so potrebni posegi iz 1., 2. ali 4. točke 6. člena, o

tem obvesti odgovorno osebo koncedenta in se z njo dogovori o

izvedbi del. 

Dodatne obremenitve objektov in naprav iz 9. točke 6. člena

lahko koncesionar izvede samo s soglasjem koncendenta. 

Vse druge podrobnosti v zvezi z izvajanjem del se določijo s kon-

cesijsko pogodbo.

Koncesionar je dolžan vsak teden seznaniti koncendenta o

nedelujočih objektih in napravah, odkritih pri opravljenem pre-

gledu iz 5. točke 6. člena, ter predlagati ukrepe za njihovo odpra-

vo v pismeni obliki oziroma po elektronski pošti. Njihova odpra-

va se lahko izvede v skladu s četrtim odstavkom tega člena. 

12. člen

Posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe, navedene

v 1., 2., 3., 6., in 10. Točki 6. člena tega odloka, za koncesionarja

lahko izvaja samo oseba, zaposlena pri koncesionarju. 

13. člen

Uporabnik ima pravico opozoriti koncesionarja na morebitno

pomanjkljivo kakovost  opravljenih storitev gospodarske javne

službe in oblikovati predloge ter pobude za boljše in učinkovite-

jše izvajanje.

Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 15 dni.

14. člen

Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje gospo-

darske javne službe na poziv uporabnikov ob vsakem času ter

zagotoviti odpravo napak v roku 24 ur oziroma takoj, ko je to

mogoče.

S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih je koncesion-

ar dolžan interventno posredovati ob vsakem času.

15. člen

Kataster iz 6. člena vsebuje podatke o številu objektov javne

razsvetljave, njihovi lokaciji (geokodirano v državnem koordinat-

nem sistemu) in tehničnih lastnostih.

Kataster, ki je last koncedenta, se vodi atributno in grafično v

obliki računalniškega zapisa.

Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično, vendar naj-

manj štirikrat letno izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti

koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.

Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere

velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo konce-

dentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim organom in

pristojnim inšpektorjem. 

16. člen

Kontrolna knjiga iz 6. člena vsebuje podatke o vseh naročenih,

izvedenih in neizvedenih storitvah gospodarske javne službe.

17. člen

Kataster mora biti voden ažurno, prvi koncesionar, ki koncesijo

pridobi na podlagi tega odloka, ga mora dopolniti do celote v

roku 6 mesecev po začetku opravljanja dejavnosti.
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Za dopolnitve katastra mora koncesionar iz prejšnjega odstavka

tega člena v enem mesecu po sklenitvi koncesijske pogodbe pred-

ložiti koncedentu krajevno in časovno natančno opredeljen pro-

gram.

18. člen 

Gospodarska javna služba se financira iz proračuna koncedenta

na podlagi porabljenega in vgrajenega materiala po pogodbeno

določenih cenah, vrednost režijske ure za posamezne vrste del pa

določi koncedent. Pogoji za spreminjanje režijske ure se določijo

s koncesijsko pogodbo.

Cenik storitev za opravljanje dejavnosti iz 10. točke 6. člena tega

odloka na predlog koncesionarja potrjuje koncedent.

19. člen

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske

pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

- za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravl-

janjem javne službe,

- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne

službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali

drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje

sklenjeno v korist občine. 

Škoda iz prve alineje prvega odstavka tega člena obsega zlasti

stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne

službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega

zagotavljanja storitev gospodarske javne službe, če pride do

prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.

20. člen

Koncesionar, ki poleg gospodarske javne službe iz tega odloka

opravlja še druge dejavnosti, mora za to gospodarsko javno

službo voditi ločeno knjigovodsko v skladu z zakonom. 

Koncesionar, ki gospodarsko javno službo opravlja tudi na

območju drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenih

knjigovodskih evidenc za potrebe gospodarske javne službe pose-

bej evidentirati račune za storitve, opravljene na območju občine. 

21. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske pogodbe

izvaja občinska uprava.

Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila lahko

pooblasti pristojno inšpekcijo ali strokovno službo, zavod oziro-

ma drugo primerno inštitucijo.

22. člen

Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana ali direktorja

občinske uprave, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor,

vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti

vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma

vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane

podatke in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

23. člen

Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, prav-

iloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako,

da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih

oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi

nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika kon-

cesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.

24. člen

Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti poročila o

stanju objektov in naprav javne razsvetljave, opravljenih in

potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih,

samoiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta podati za

preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah.

25. člen

Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga

izda občinska uprava. Javni razpis se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:

- podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s tem

odlokom;

- rok za prijavo na razpis in način prijave; 

- dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava;

- rok za izbiro koncesionarja;

- postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben

kandidat.

O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo. Pred

izdajo odločbe o izbiri občinska uprava pridobi mnenje komisije

za vodenje razpisov.

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O

pritožbi odloča župan.

26. člen

Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko pogodbo. V

imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.

27. člen

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, največ za dobo 5

let.

28. člen

Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo

sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja pravne

osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz ustreznega

vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela koncesijo.

29. člen

Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spre-



URADNI VESTNIK Občine Trzin - 9/2007, 26. oktober 2007

165

membi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske

pogodbe. 

Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spre-

membi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če konce-

sionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb

prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno

spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent

koncesijo odvzame.

30. člen

V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali

razdrtja koncesijske pogodbe, ne smejo biti prizadete pravice

uporabnikov. Zato koncedent opravljanje javne službe do

ponovne ureditve razmer v skladu s tem odlokom lahko prevzame

v režijo ali za ista dela začasno izbere drugega izvajalca, s tem, da

je dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan v

skladu s koncesijsko pogodbo koncedentu oziroma začasnemu

izvajlalcu na njegovo zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih

priprav.

31. člen

Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v primeru

hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali

neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi utemelje-

vale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

32. člen

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:

- nepravočasen pričetek opravljanja gospodarske javne službe

glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo;

- ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;

- neposredno izvajanje del ali storitev preko oseb, ki ne izpolnju-

jejo pogojev iz . 10. člena tega odloka;

- ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih tehničnih, stroškovnih,

organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in norma-

tivov za dejavnost;

- hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega

ali nestrokovnega opravljanja gospodarske javne službe, zaradi

česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne

glede na to, ali so posledice nastopile ali ne;

- oddajanje del podizvajalcem brez soglasja koncedenta;

- opustitev vodenja katastra;

- uporaba cen, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko

pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega organa;

- opustitev sklenitve zavarovanja po 16. členu tega odloka;

- drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s koncesijsko

pogodbo.

33. člen

Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih je možen

odvzem koncesije, so:

- občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organi-

zacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za

dejavnost;

- opuščanje opravljanja javne službe na posameznih območjih ali

na posameznih pomembnejših objektih;

- nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra;

- drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom ali koncesi-

jsko pogodbo.

Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je možen, če je

koncedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno

opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve

in mu pri tem zagrozil z odvzemom koncesije.

34. člen

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda konce-

dent. Zoper odločbo o odvzemu koncesije je dovoljena pritožba.

O pritožbi odloča župan.

35. člen

Kot višja sila se smatrajo izredne nepredvidene okoliščine, ki

nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje

strank. Za višjo silo štejejo zlasti potresi, poplave ter druge ele-

mentarne nezgode, stavka, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer

pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega

značaja, pri katerem izvajanje gospodarske javne službe ni možno

na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga

predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z opravljan-

jem gospodarske javne službe, koncedent pa je dolžan koncesion-

arju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki

nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki

nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne

službe v takih pogojih.

36. člen

Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.

V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko

koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta sklene z drugim

usposobljenim izvajalcem storitve gospodarske javne službe

pogodbo o začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko

podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja gospodarske

javne službe preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do

koncedenta in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem nastopati v

svojem imenu.

37. člen

Po preteku časa, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba, se

predaja koncesijske javne službe izvede v skladu s koncesijsko

pogodbo.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen

Občina ob prvi podelitvi koncesije po sprejemu tega odloka zago-

tovi zamenjavo vseh sijalk in svetilk, ki niso skladne z določbami

4. člena tega odloka v petih letih.   

39. člen

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o

pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na

področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetlja-

va« (Ur.v. OT, št. 3/02). 
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40. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

Številka: 9-5/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 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, 72/05, 100/05 –
UPB in 21/06 – odl. US) in Statut Občine Trzin (Ur.v. OT, št. 2/99,
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin sprejel 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je na 9. redni seji 22. oktobra 2007

seznanil s Poslovnikom nadzornega odbora Občine Trzin, spreje-

tim na 11. seji nadzornega odbora Občine Trzin 15. oktobra 2007

in ugotavlja, da je  besedilo Poslovnika ustrezno ter soglaša z

njim. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj.

Številka: 9-6/2007 ŽUPAN:

Datum: 22.10.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93,

57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02,

108/03,72/05) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, št. 2/99, 4/2000

in 5/03) je Nadzorni odbor Občine Trzin  na 11. redni seji, dne

15.10.2007 sprejel

POSLOVNIK
NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se  ureja organizacija in določa način dela

Nadzornega odbora Občine Trzin (v nadaljnjem besedilu: nad-

zorni odbor) ter status članic in članov nadzornega odbora (v

nadaljnjem besedilu: člani) kot organa občine.

2. člen

Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in vezan na ustavo,

zakone in občinske akte, na katerih temelji tudi razmerje do

občinskega sveta in župana.

3. člen

Delo nadzornega odbora  je javno in v skladu s tem poslovnikom.

Nadzorni odbor lahko po predhodni presoji pri obravnavi

določenih tem  javnost izključi.

4. člen

Nadzorni odbor mora pri svojem delu varovati uradne in poslovne

tajnosti nadzorovanih pravnih oseb in osebne podatke fizičnih

oseb.

5. člen

Nadzorni odbor dela na sejah, ki se sklicujejo najmanj štiri (4)

krat letno.  

Udeležba na sejah nadzornega odbora je pravica in dolžnost

članov. 

6. člen

Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče razrešiti zara-

di mnenja, podanega v času opravljanja funkcije pooblaščenca ter

pri delu in odločanju nadzornega odbora. 

7. člen

Sedež nadzornega odbora je v Trzinu.

Nadzorni odbor ima svoj pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zgornjem polkrogu napis  OBČINA TRZIN, pod grbom pa napis

NADZORNI ODBOR. V sredini pečata je grb Občine Trzin. 

Pečat nadzornega odbora hrani občinska uprava.

8. člen

Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega odbora, v nje-

govi odsotnosti pa podpredsednik ali namestnik, ki ga izmed

članov izvoli nadzorni odbor.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

9. člen

Nadzorni odbor ima pet članov: predsednika, podpredsednika in

tri člane. Imenuje jih občinski svet za dobo štirih let izmed

občanov z omejitvijo, da to ne morejo biti občinski svetniki,

župan, podžupan, člani krajevnih odborov, tajnik občine, delavci

občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so uporab-

niki občinskih proračunskih sredstev.

V kolikor je član NO predstavnik katerega od društev Občine

Trzin, ki so uporabnik občinskih proračunskih sredstev, mora biti

izključen iz vseh postopkov, ki zadevajo konkretni nadzor tega

društva.  

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziro-

ma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta. 

10. člen 

Član nadzornega odbora je dolžan v 30 dneh od spremembe sta-

tusa seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor

predlaga občinskemu svetu  razrešitev člana, če je njegov položaj

v nasprotju z določili devetega (9) člena.

11. člen

Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi predčas-

no razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev

pa lahko poda tudi nadzorni odbor. Glede predčasne razrešitve
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člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz

določbe prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziro-

ma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta. 

12. člen

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove

seje, predlaga, kdo bo opravljal nadzor, skrbi za izvajanje določil

tega poslovnika, podpisuje sklepe in druge odločitve nadzornega

odbora, se udeležuje sej občinskega sveta in poroča o ugotovitvah

nadzornega odbora.

13. člen

Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan. Nadzorni odbor se

konstituira, ko je prvič navzoča večina članov.

14. člen

Nadzorni odbor dela na sejah. Delo nadzornega odbora ureja ta

poslovnik, ko ga sprejme odbor z večino glasov vseh članov

odbora.

15. člen

Člani nadzornega odbora imajo pravico do dela plače za opravl-

janje funkcije in povrnitve stroškov v skladu s Pravilnikom o

plačah, delih plač občinskih funkcionarjev in nagradah članov

delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov

ter o povračilih stroškov.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

16. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sred-

stev,

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sred-

stev.

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja

pristojnih organov, organov in organizacij  porabnikov sredstev

občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi

sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovi-

tost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA 
NADZORNEGA ODBORA

Postopek nadzora

17. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po tem

poslovniku in predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslo-

vanje s premoženjem lokalne skupnosti.

Oseba v postopku (nadzorovana oseba) je uporabnik občinskih

sredstev oziroma premoženja.

18. člen 

Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O izboru nad-

zorovane osebe se nadzorni odbor odloča samostojno. Nadzorni

odbor izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani osebi

in pooblaščenim članom nadzornega odbora.

19. člen

Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim programom

tako,  da  v času mandata zajame ustrezno število uporabnikov

(občinskih) proračunskih sredstev, pri čemer se naj upošteva vrsta

dejavnosti.

20. člen

Občasne nadzore lahko nadzorni odbor določi na pobudo: ob-

činskega sveta,

- župana,

- posameznega člana občinskega sveta,

- posameznega člana nadzornega odbora,

- civilne iniciative in občanov,

- ki mora biti podana v pisni obliki.

21. člen

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil pripravi vodja

delovne skupine nadzornega odbora, ki ga s sklepom za

posamezno zadevo, v skladu z letnim programom nadzora,

zadolži nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati

opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora ter navedbo

nadzorovane osebe (organa ali organizacije vključno z odgovorn-

imi osebami). Delovno skupino praviloma sestavljata 2 člana

nadzornega odbora.

22. člen

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžne

pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti

vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora,

odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenec nad-

zornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse

podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana.

Član delovne skupine nadzornega odbora ima pravico zahtevati

in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju nje-

govih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nad-

zorni odbor.

Zahtevane podatke je nadzorovana oseba dolžna dostaviti nad-

zornemu odboru oziroma vodji delovne skupine nadzornega odb-

ora v predpisanem oziroma zahtevanem času, vendar najkasneje

v petnajstih (15) dneh po prejemu zahteve.

23. člen

Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije,

poročil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva,

ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.

Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzornega odb-

ora, kamor je bila posredovana dokumentacija nadzorovane ose-

be, deloma pa na sedežu nadzorovane osebe, kjer se vpogleda

dodatna dokumentacija in opravi razgovor s pristojnimi osebami

nadzorovane osebe.

24. člen

Član nadzornega odbora ne sme odločati o zadevi, če je z uporab-

nikom javnih sredstev, njegovim zakonitim zastopnikom, članom

organa upravljanja ali odgovornimi osebami nad katerimi se izva-

ja nadzor v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti

do vštetega četrtega kolena, ali če je z njim v zakonski zvezi ali v
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svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi  je zakonska zveza že

prenehala ali če je v izvenzakonski skupnosti. Član nadzornega

odbora ne sme opravljati nadzora, če je zaposlen pri uporabniku

javnih sredstev, pri katerem se izvaja nadzor ali če od prenehanja

zaposlitve pri uporabniku javnih sredstev še niso pretekla tri (3)

leta.

V kolikor član nadzornega odbora ugotovi, da je prišlo do

izločitvenega razloga po prvem odstavku tega člena, mora to

takoj sporočiti predsedniku nadzornega odbora. Nadzorni odbor

sprejme sklep o izločitvi člana nadzornega odbora.

Če član nadzornega odbora meni, da je pri izvajanju nadzora nad

uporabnikom javnih sredstev prišlo do okoliščin, ki vzpodbujajo

dvom o njegovi nepristranskosti in objektivnosti, mora te oko-

liščine takoj sporočiti predsedniku nadzornega odbora. Nadzorni

odbor odloči, ali so te okoliščine takšne narave, da mora biti član

nadzornega odbora izločen iz postopka izvajanja nadzora.

25. člen

Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega

odbora pripravi vodja delovne skupine, ki ga je na pobudo

posameznega člana in na predlog predsednika, za posamezno

zadevo v skladu z letnim planom nadzora, s sklepom o izvedbi

nadzora zadolžil nadzorni odbor. 

Vsebina poročila o nadzoru je naslednja:

Uvodni del: uvodni del  zajema osnovne podatke o nadzorovani

osebi, trajanju nadzora, kdo je nadzor opravil in predpise, ki jih je

dolžna upoštevati nadzorovana oseba glede na predmet   nadzora.

Ugotovitve nadzora: v ugotovitvah nadzora je treba razkriti vse

pomembne zadeve, ki so  bile ugotovljene med postopkom nad-

zora.

Povzetek nepravilnosti: povzetek nepravilnosti se zapiše v nekaj

stavkih, dodajo se priporočila ter določi  rok za odpravo ugotovl-

jenih nepravilnosti.                       

26. člen

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati

izvajanje nadzora.

27. člen

O poteku nadzora se vodi zapisnik, ki je kasneje osnova za

izdelavo predloga poročila.

28. člen

O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke

in druge veljavne listine, predhodno poročilo, morebitni ugovor in

dokončno poročilo.

Celotno gradivo in ostala dokumentacija nadzornega odbora se

začasno vodi v arhivu nadzornega odbora, po poteku mandata pa

v občinskem arhivu. Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je

občinska uprava.

29. člen

Po opravljenem pregledu pripravi delovna skupina za nadzor

predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba,

odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja

ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila

sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima

pravico v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema predloga

poročila pri nadzornem odboru vložiti pisni ugovor. 

30. člen

Nadzorni odbor mora o ugovoru odločati v petnajstih (15) dneh

po njegovem prejemu. Če je ugovor zavrnjen ali do ugovora ni

prišlo, sprejme nadzorni odbor dokončno poročilo, ki je identično

predhodnemu poročilu. Če pa je ugovoru delno ali v celoti ugo-

deno, nadzorni odbor o razveljavljenem delu ponovi postopek

nadzora. Izvod dokončnega poročila se pošlje nadzorovani osebi,

občinskemu svetu in županu. 

31. člen

Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister,

pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno

samoupravo.

32. člen

Če nadzorni odbor ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravil-

nosti pri poslovanju nadzorovane stranke, mora o teh kršitvah v

petnajstih (15) dneh od dokončnosti poročila obvestiti računsko

sodišče.

Hujše kršitve predpisov oz. nepravilnosti so naslednje:

- če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača

proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v pro-

računu,

- če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača

proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotov-

ljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet,

- če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega

premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,

- druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora šte-

jejo za hujše,

- če se oddajo javna naročila v nasprotju z zakonodajo, ki ureja

javna naročila oz. oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če bi

bilo za njegovo izvedbo potrebno izvesti tak razpis.

Pri hujših kršitvah se pomembnost določa:

- po vrednosti – v odstotku od vrednosti predmeta revidiranja , 

- po naravi – prevzemanje obveznosti brez podlage v proračunu,

neustrezni postopek javnega naročanja, nezakonito financiranje

političnih strank, neustrezen obračun bonitete za uporabo

službenega avtomobila,

- po kontekstu – pri ponavljajočih se nepravilnostih, na katere je

nadzorni odbor že opozoril.

33. člen

Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov pro-

računskih sredstev, nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadzi-

ranja poda mnenje, ki je lahko:

- pozitivno brez pridržkov,

- pozitivno s pridržkom ali

- negativno.

Mnenje s pridržkom in negativno mnenje morata biti obraz-

ložena.

34. člen

Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo pro-

računskih sredstev v bodoče.
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35. člen

Nadzorni odbor med postopkom opozori nadzorovano osebo, da

odpravi morebitna protipredpisna dejanja in ravnanja. Če nad-

zorovana oseba opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.

36. člen

V primeru suma kaznivega dejanja ali prekrška, nadzorni odbor

poda predlog za pregon pristojnim organom.

37. člen

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni

varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki

so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi, z akti

občinskega sveta ali organizacij uporabnikov proračunskih sred-

stev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno

integriteto fizičnih in pravnih oseb.

38. člen

Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o

svojih ugotovitvah.

39. člen

Strokovno in administrativno pomoč pri delu nadzornega odbora

zagotavljata župan in  občinska uprava. Posamezne posebne

strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na pred-

log nadzornega odbora imenuje občinski svet. 

40. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem

proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa nadzora.

Zagotovljena finančna sredstva so namenjena za nadomestilo za

opravljanje funkcije, strokovna izobraževanja, plačilo izvedencev,

povračilo potnih stroškov in strokovno literaturo.

Načrtovanje aktivnosti iz letnega programa dela Nadzorni odbor

finančno ovrednoti ter predlog potrebnih sredstev pravočasno,

pred začetkom proračunskega leta, predloži županu. Župan določi 

skrbnika proračunske postavke, ki spremlja izvrševanje odhodkov

za navedeni namen in skrbi, da imajo plačila pravni temelj in

obseg obveznosti.

Način dela
41. člen

Sejo nadzornega odbora skliče predsednik v skladu z letnim pro-

gramom dela na lastno pobudo, na predlog župana, na predlog

občinskega sveta ali najmanj treh članov nadzornega odbora.

Seje se praviloma sklicujejo s pisnim vabilom. Le v izjemnih in

nujnih primerih, se lahko na predlog predsednika nadzornega

odbora določi, da se skliče seja po telefonu ali z osebnim

vabilom.

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradi-

vom sedem (7) dni pred sejo pošlje članom odbora. Predlagatelj,

ki ni član nadzornega odbora, mora gradivo poslati predsedniku

vsaj petnajst (15) dni pred sejo.

42. člen

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzorne-

ga odbora. 

Če predsednik po prejemu zahteve iz prejšnjega člena tega

poslovnika ne skliče v dvajsetih (20) dneh redne in v petih (5)

dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj

zahteve s podpisi treh (3) članov nadzornega odbora. 

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za

izredni sklic in praviloma priloženo gradivo, o katerem naj se

odloča.

Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži

gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

43. člen

Predsednik nadzornega odbora lahko, v primeru ko to zahteva

nujnost ali ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo.

Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu tako, da vsak član

nadzornega odbora glasuje o predlaganem sklepu. O korespon-

denčni  seji, opravljeni po telefonu, se napiše zapisnik, ki ga

potrdijo člani na naslednji redni seji nadzornega odbora.

Korespondenčna seja se lahko opravi tudi tako, da se gradivo in

predlogi sklepov posredujejo članom nadzornega odbora po faksu

ali elektronski pošti. Člani nadzornega odbora po prejemu gradi-

va predsedniku nadzornega odbora elektronsko potrdijo prejetje

dokumentacije in predlogov sklepov, v določenem roku pa tudi

svojo odločitev. O tako opravljeni korespondenčni seji se prav

tako napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na naslednji redni seji.

V obeh primerih so sklepi sprejeti, če zanje glasuje večina vseh

članov nadzornega odbora.

44. člen

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delovati pri

delu odbora, udeleževati se sej in na njih odločati. Evidenca

udeležbe članov na sejah se vodi z listami prisotnosti.

45. člen

Na sejo nadzornega odbora lahko predsednik vabi tudi druge

osebe. 

Potek seje
46. člen

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik. Ob odsotnosti predsednika in podpredsednika

sejo vodi najstarejši član nadzornega odbora. 

47. člen

Predsedujoči na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odb-

ora. Zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in

morebitna prisotnost drugih oseb.

Nadzorni odbor lahko odloča o razširitvi  dnevnega reda le, če so

razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je zadeva take narave, da

je nujna takojšnja obravnava na seji nadzornega odbora ter če je

bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na

dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda nadzorni

odbor razpravlja in glasuje.

Za tem sledi sprejem dnevnega reda, v katerem se lahko spremeni
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vrstni red, umaknejo posamezni predlogi ali predlaga razširitev

dnevnega reda. Dnevni red da predsedujoči v celoti na glasovanje.

Nato se preide k sprejemanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu

člani lahko podajo pripombe, predlagajo ustrezno spremembo ali

dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni pripomb, ali je bil spre-

jet z dopolnili.

Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog

dnevnega reda v celoti. 

48. člen

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk.

Posamezno točko dnevnega reda obrazloži predsedujoči sam, ali

poročevalec, ki je za obrazložitev vabljen na sejo. 

Po končani obrazložitvi predsedujoči povabi k razpravi, h kateri

se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika

mora biti časovno primerno omejeno.  Člana nadzornega odbora

v razpravi ne sme nihče ovirati, ga prekinjati ali mu vzeti besedo.

Ostali na seji lahko sodelujejo v razpravi, potem ko jim predsedu-

joči da besedo.

Razprava o posamezni točki dnevnega reda poteka, dokler vsi pri-

javljeni člani za razpravo ne povedo svojega mnenja.

Predsedujoči zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravl-

javcev. 

Ko je razprava zaključena, predsedujoči oblikuje ugotovitve, stal-

išča, mnenja, predloge in priporočila v obliki sklepa, o katerem se

glasuje.

V primeru, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja

nadaljuje po pridobitvi le teh. 

49. člen

Predsedujoči prekine sejo nadzornega odbora in jo preloži na

drug datum, če:

seja ni več sklepčna,

je potrebno pred odločanjem o določenem predlogu priskrbeti

dodatne podatke ali pojasnila,

tako sklene nadzorni odbor.

Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.

Predsedujoči zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega

reda.

50. člen

Predsedujoči skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti

oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da

zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. 

Predsedujoči prekine sejo  nadzornega odbora, če reda ni mogoče

ohraniti s prej navedenimi ukrepi.

4. Odločanje
51. člen

Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih

večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je potrebna

večina glasov navzočih članov.  Glasovanje je javno ali tajno, če

tako odločijo člani nadzornega odbora.

Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mnenje, ki se

ga zabeleži v zapisniku.

52. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po vprašanju

predsedujočega, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je

o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu formulacij

predlogov. Ko je nek predlog sprejet, je glasovanje končano. O

izglasovanem predlogu se napiše sklep.

53. člen

Nadzorni odbor lahko sklene, da se odloča s tajnim glasovanjem

in se za vsako glasovanje pripravi pet (5) enako velikih glasovnic

s pečatom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na

desni strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed

teh besed. Tajno glasovanje izvede predsedujoči nadzornega odb-

ora, ki tudi objavi rezultate glasovanja. O izvedbi in izidu glaso-

vanja se napiše zapisnik. Člani nadzornega odbora imajo pravico

do vpogleda v glasovnice. 

5. Zapisnik
54. člen

O vsaki seji nadzornega odbora se piše skrajšan zapisnik seje, v

katerem se zapiše:  

- tekoča številka seje, datum in čas seje,

- imena prisotnih, opravičeno in neopravičeno odsotnih ter

ostalih prisotnih udeležencev na seji,

- dnevni red, spremembe in dopolnitve dnevnega reda,

- stališča, mnenja, predlogi, morebitna ločena mnenja, 

- izidi glasovanja o posameznih  predlogih in o sklepih, ki so

bili sprejeti.

K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

55. člen

Člani nadzornega odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z

vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta

predsedujoči in zapisnikar(ica). 

V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

56. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme

nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik

nadzornega odbora, sprejet  na  4. redni seji, dne 08.04.1999

58. člen

Ta poslovnik prične veljati naslednji dan po sprejemu na seji

Nadzornega odbora Občine Trzin in se objavi v Uradnem vest-

niku Občine Trzin. 

Številka: 032-15/2007 PREDSEDNICA

Datum:  15.10.2007 NADZORNEGA ODBORA

OBČINE TRZIN

JUDITA STRMČNIK
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Na podlagi 36.člena Zakona o kmetijstvu – UPB1 (Ur.list RS, št.
51/06) in 18. člena Statuta občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06)  je Občinski svet občine Trzin
na 8. redni seji dne 10.09.2007 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj

kmetijstva in podeželja
v občini Trzin za programsko obdobje 

2007 - 2013 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih

pomoči  za kmetijska gospodarstva v skladu z  Uredbo Komisije

(ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87

in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje veli-

ka podjetja, ki se ukvarjajo s  proizvodnjo kmetijskih proizvodov

(UL L št. 358, z dne 16. 12. 2006 str. 3-21) - skupinske izjeme in

z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«

(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5-10) za naložbe v  dopol-

nilne  in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.

2. člen

(način zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva ter

podeželja za obdobje 2007 – 2013 v Občini Trzin se zagotavljajo

v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o pro-

računu Občine Trzin  za tekoče leto.

3. člen

(oblika pomoči)

Državne pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovrat-

na sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki

dotacij in subvencionirane obrestne mere.

4. člen

(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

- »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člane 87

(1) Pogodbe;

- »kmetijski proizvodi«  pomenijo  proizvode iz seznama v

Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov

iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000,

proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plu-

tasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko

in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe

EGS št. 1898/87;

- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak postopek

na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijs-

ki proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega

ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali

razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali

katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve pro-

daje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali prede-

lovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo pro-

dajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu

potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to

namenjenih prostorih;

- »naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto

nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo,

posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne

zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez temeljnega spreminjanja

vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev

se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega

poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popol-

na prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno,

kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50 % vrednosti nove

stavbe;

- »mikropodjetje« opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah in

pomeni podjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril: povprečno

število delavcev v poslovnem letu ne presega števila 10, čisti pri-

hodki od prodaje ne presegajo 2 milijona EUR, vrednost aktive

ne presega 2 milijona EUR; ; Mikropodjetja so opredeljena tudi

v Prilogi I k Uredbi komisije (ES) št. 700/2001 z dne 12. 1. 2001

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri

pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne

13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami)

- »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen

kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči.

Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih

davkov;

5. člen

(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in

podeželja v občini  Trzin (v nadaljevanju: občina) se izvajajo

naslednji ukrepi:

A. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi

členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in

srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmeti-

jskih proizvodov:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi

členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis«  za

naložbe v  dopolnilne  in nekmetijske dejavnosti na kmetijah:

1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

6. člen

(način dodeljevanja pomoči)

1. O dodelitvi sredstev s sklepom odloči pristojni svetovalec

župana za finance in proračun po predhodni odobritvi

dodelitve sredstev na odboru OS za gospodarstvo in kmetijst-

vo.

2. Vloge za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

ter razvoj podeželja vložijo upravičenci na osnovi javnega

razpisa, ki se objavi v občinskem javnem glasilu ter spletni

strani občine.  

3. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na osnovi

izkazanih računov, dokazil o plačilu računov, programov dela

ter na osnovi in pod pogoji določenimi z javnimi razpisi

občine.
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4. Upravičencem proračunskih sredstev iz tega pravilnika, ki so

jim sredstva dodeljena v skladu s postopki, opisanimi v tem

pravilniku, se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene

pogodbe. 

7. člen

(javni razpis, vloge)

1. Javni razpis mora vsebovati:

- namene, za katere se dodeljujejo sredstva,

- višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,

- upravičence in upravičene stroške za posamezni ukrep,

- pogoje in merila za pridobitev sredstev ter potrebno doku-

mentacijo, ki mora biti priložena vlogi,

- rok za vložitev vloge, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva

objave ter naslov, na katerega se vloži vloga,

- rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.

2. Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke kot so:

- osnovni podatki o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID

številka, davčna številka, številka računa za nakazilo sredstev,

- namen vloge,

- izjava o točnosti navedenih podatkov,

- izjava, da upravičenec za ta namen  v tekočem letu še ni prejel

sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih

virov.

II. UKREPI

A.)   SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen  Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

I. Namen podpore: 
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje pri-

marne kmetijske proizvodnje ob izpolnjevanju standardov

Skupnosti, povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega

sektorja, dvig kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v

kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.

II. Cilji podpore:
- zmanjšanje proizvodnih stroškov,

- izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,

- izboljšanje kakovosti,

- izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standard-

ov za dobro počutje živali.

III. Upravičenci:
Upravičenci so mikropodjetja in fizične osebe, kot je opredeljeno

v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s

kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v

občini Trzin in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki

ležijo na območju občine.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
- kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih

gospodarstev,

- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi pred-

pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

- pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso

podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči

za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244

z dne 1. 10. 2004 str.2-17),    

- pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže

nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in

dobrega počutja živali.

V. Pomoč se ne odobri za:
- že izvedene aktivnosti,

- nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev let-

nih rastlin,

- drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, 

- preproste naložbe za nadomestitev. 

VI.  K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi

pristojna institucija,

- ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projek-

tno dokumentacijo pa predračun ali račun o izdelavi,

- v primeru naložb povezanih z graditvijo objektov ustrezno pros-

torsko dokumentacijo,

- v primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov

kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristo-

jna institucija.

VII.  Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči: 

- do 40% upravičenih stroškov naložbe.

najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči: 

Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih

na javni razpis ter razpoložljiva sredstva. Najmanjši znesek dodel-

jene pomoči je 100 EUR, najvišji znesek pa 2.000 EUR na kmeti-

jsko gospodarstvo na leto. 

Predmet podpore so naslednji sklopi  naložb: 

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko

proizvodnjo. 

Upravičeni stroški:

- stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo

hlevov,

- stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter

stroški nakupa materiala,

- v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: 

- stroški za nakup materiala za novogradnjo gnojne jame ali

gnojišča, 

- stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika

ali silosa,

- stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,

- stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo

in izločke),

- stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,

- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,

- stroški postavitve sadnega nasada: stroški  priprave izvedbene-

ga načrta  za zasaditev novega trajnega nasada, stroški

priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo. 

2. Sofinanciranje obresti za kredite povezane z naložbami 
Pomoči se dodelijo v obliki kredita s subvencionirano obrestno
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mero za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih

gospodarstvih, ki so navedene pod 1. točko  8. člena tega pravil-

nika. Občina v skladu s predpisi po postopku izbere najugodne-

jšo banko, s katero sklene pogodbo o sodelovanju. Kredit s sub-

vencionirano obrestno mero se upravičencem, v sodelovanju z

izbrano banko, dodeli s sklepom in sicer za dobo do 8 let.

Upravičenci nato z banko sklenejo pogodbo o najemu kredita,

občina pa banki za upravičenca nakaže pomoč v obliki subven-

cionirane obrestne mere.

Upravičeni stroški:
- stroški realnih obresti za kredite (brez valorizacijske klavzule)

Bruto intenzivnost pomoči:
- do 100% realnih obresti za kredite

- intenzivnost pomoči ne presega 40 % upravičenih stroškov

naložbe

Višina posojila se določi glede na obseg vlog prispelih na javni

razpis ter razpoložljiva sredstva.

Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

9. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

(12. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

I.  Namen podpore:
Namen podpore je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati

posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo neu-

godni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nes-

rečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar

in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.

II. Cilji podpore:
Glavni cilj je povečati interes kmetijskih gospodarstev za sklepan-

je zavarovalnih premij za kritje izgub, ki jih povzročijo vre-

menske razmere in  izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali

rastlin ali napad škodljivcev in tako zmanjšati tveganja zaradi

neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski

proizvodnji.

III. Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim pred-

pisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje

kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

IV. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogod-

bo za tekoče leto.

V. Pogoji upravičenosti:
Izpolnjevati je potrebno določila nacionalnega predpisa, ki ureja

sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske

proizvodnje za tekoče leto.

VI. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za: 

- zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, spom-

ladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in poplava-

mi, 

- zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.

VII. Podpore se ne dodelijo:
- za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju

zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za

tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;

- kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih

gospodarstev, ki ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;

- kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del

površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.

VIII. Finančne določbe:
bruto intenzivnost pomoči:

- višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciran-

ja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50%

opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje

posevkov in plodov ter zavarovanja žiali za primer bolezni.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 EUR, največji pa

100 EUR na upravičenca na leto.

10. člen
Zagotavljanje tehnične podpore

(15. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

I.  Namen podpore:
Namen podpore je omogočiti tehnično pomoč kmetom za prido-

bivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in

možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni pogoj za

kvalitetno izvajanje kmetijske dejavnosti.  

II. Cilji podpore:
Glavni cilj je povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospo-
darstev z izobraževanjem oz. strokovnim usposabljanjem nji-
hovih nosilcev in s tem posredno izboljšanje dohodkovnega
položaja kmetijskega gospodarstva. 

Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:

1. Usposabljanje in izobraževanje v okviru društvene
dejavnosti

Upravičenci:
Izvajalci usposabljanja in izobraževanja v okviru društvene

dejavnosti so društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja

ter varstva in zaščite živali s sedežem na območju občine Trzin

kot tudi društva in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na

območju občine Trzin, če je aktivnost društva usmerjena na

območje občine Trzin, vendar pa imajo prednost društva, ki so

registrirana v občini Trzin. Pomoč mora biti dostopna vsem

upravičencem na ustreznem območju. Članstvo v društvih ne sme

biti pogoj za dostop do storitev. 

Upravičenci so tudi društva za varstvo in zaščito živali, katerim

pomoč se ne šteje kot državna pomoč, vendar zanje enako veljajo

določbe iz 1. točke 10. člena tega pravilnika kot za ostala društva.

Upravičeni stroški društev:
- stroški organiziranja in izvedbe programov za usposabljanje;

- stroški na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj

med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja

na njih; stroški udeležbe in potni stroški na tekmovanjih, razs-

tavah, sejmih; stroški najemnin razstavnih prostorov, simbolične

nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na

nagrado in zmagovalca.
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- stroški izdajanja strokovne literature, publikacij (razen glasil

društev), katalogov, spletišč, ki predstavljajo podatke o proizva-

jalcih za območje občine ali danega proizvoda, če so informaci-

je in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake

možnosti, da so predstavljeni v publikaciji

Dinamika subvencioniranja:
Sredstva se društvom nakažejo v dveh enakih delih; prvi del po

podpisu pogodbe med Občino Trzin in društvom, drugi del pa

najkasneje v decembru tekočega leta v skladu z dejansko real-

izacijo programa in sicer na podlagi predloženega finančnega in

vsebinskega poročila, ki ga društvo predloži za obdobje od 1. jan-

uarja tekočega leta, do datuma, ki je določen v javnem razpisu.

Bruto intenzivnost pomoči:
Pomoč se lahko dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini

do 100 % stroškov in ne sme vključevati neposrednih plačil v

denarju proizvajalcem. Znesek dodeljene pomoči se določi glede

na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno društvo znaša

do 1000 EUR/ program letno. 

Za delovanje društva občina lahko društvu dodeli tudi dotacijo v

višini do 30% materialnih stroškov poslovanja, vendar največ do

200 EUR/ letni program, ki pa ne prestavlja državne pomoči.

2. Izobraževanje, svetovanje in usposabljanje kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu s področja primarne
kmetijske proizvodnje

Upravičenci in izvajalci:

Pomoč mora biti dostopna vsem kmetom in delavcem na kmeti-

jskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,

imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Trzin,  so vpisani v

register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu

kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. 

Izvajalci tehnične pomoči po tem pravilniku so organizacije, ki so

registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva.

Pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme

vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Občina z

izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge,

časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.

Upravičeni stroški:

- stroški organiziranja in izvedbe programov za usposabljanje s

področja primarne kmetijske proizvodnje.

Bruto intenzivnost pomoči:

- pomoč se lahko dodeli v obliki subvencioniranih storitev v viši-

ni do 100 % stroškov in ne sme vključevati neposrednih plačil v

denarju proizvajalcem. 

Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih

na javni razpis ter razpoložljiva sredstva.

11. člen

Kumulacija
(19. člen  Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

- Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 9 do 10 tega pravilni-

ka, se uporabljajo ne glede na to, ali  se  podpora za projekt ali

dejavnost v celoti financira iz  državnih ali  lokalnih sredstev ali

pa se delno financira iz sredstev  Skupnosti.

- V zvezi z istimi stroški se pomoč,  izvzeta z Uredbo ES št.

1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po

členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,

vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe

(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti  zvezi z

nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo

presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z

Uredbo ES št. 1857/2006.

- Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme kumuli-

rati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka

1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni pro-

jekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost

pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006.

B.)  SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO-POMOČI
»DE MINIMIS«

(2. člen  Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87

in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis )

12. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti  na kmetijah

I.  Namen podpore:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in

ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in

utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.

Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja

dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopolnilne

dejavnosti.

II. Cilj ukrepa:
- povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopol-

nilne dejavnosti na kmetiji.

III. Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:

- predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v Prilogi 1

(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,

rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih krmil za

živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč,

gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);

- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; 

- neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven  kmetije;

- turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled

kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz

vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz

vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turis-

tični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice,

vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje

površin za piknike);

- dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znan-

ji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodla-

mi in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanteri-

jskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovašt-

vo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);

- pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;

- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji

in živalmi ter oddaja le teh v najem;

- izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in

dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
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- zbiranje in kompostiranje organskih snovi;

- aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in

drugih okrasnih rastlin. 

IV. Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.

V. Pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme in

tehnologijo , ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;

- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor

se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

- mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v

izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi pred-

pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;

- upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje

za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem raz-

pisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu

in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;

- fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izja-

vo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po

zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni registrirana;

- dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na

kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 

VI. Upravičeni stroški:
- gradbena in obrtniška dela;

- stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško program-

sko opremo;

- stroški promocije; 

- stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;

- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.

VII. Podpore se ne dodelijo za:
- davke, razne takse in režijske stroške,

- stroške zavarovanja,

- stroške za refinanciranje obresti,

- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine,

- investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike

Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.

VIII. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči :

- do 50% upravičenih stroškov;

- največji znesek dodeljene pomoči: znesek dodeljene pomoči se

določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter

razpoložljiva sredstva, pri čemer najmanjši znesek dodeljene

pomoči znaša 500 EUR, največji pa ne sme presegati 5000 EUR

na kmetijsko gospodarstvo na leto. 

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju,

ne  sme  presegati 200.000 EUR bruto v  katerem koli obdobju

treh proračunskih let.

III. NADZOR IN SANKCIJE

13. člen
(Nadzor in sankcije)

Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava

oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nena-

menske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti prejeta sredst-

va skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od

dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

IV. KONČNI DOLOČBI

14. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o

dodeljevanju občinskih pomoči kmetijstvu  (Ur. vestnik Občine

Trzin, št. 8/02 in 2/05). 

15. člen

Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku

Občine Trzin in se uporablja za programsko obdobje 2007-2013.

Številka: 08- 06/2007 Ž U P A N

Datum:   02.10.2007 Tone PERŠAK

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

RAZPIS 
za podelitev štipendije Občine Trzin nadarjenim dijakom 
ali študentom in štipendije dijakom ali študentom iz manj

premožnih družin v Občini Trzin za šolsko oziroma 
študijsko leto 2007/2008

1. 

Občina Trzin razpisuje eno štipendijo za nadarjenega dijaka, eno

štipendijo za nadarjenega študenta in eno štipendijo za dijaka ali

študenta iz manj premožne družine. Občina bo podelila vse tri

štipendije, če bo komisija prejela dovolj ustreznih vlog.

2. 

Razpisana vsota za šolsko leto 2007/2008 znaša 5.703 EUR. 

Štipendije se podeljujejo od 01.09.2007 dalje za dijake in od

01.10.2007 dalje za študente. Mesečna štipendija za dijake znaša

130,71 EUR, za študente pa 172,31 EUR.

3.

Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, dijakom in študen-

tom, ki se izobražujejo po dodiplomskih in podiplomskih študi-

jskih programih z javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis in

izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin,

- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso stare-

jši od 18 let oziroma ob vpisu v 1. letnik višješolskega ali

visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let. 

Kandidatu, ki se izobražuje v tujini, se lahko dodeli štipendija, če

v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri ali stopnje oziroma

ustreznega izobraževalnega programa z javno veljavnostjo.  

4.

Štipendijo za nadarjenega dijaka ali študenta lahko pridobi dijak

in študent, ki:
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-  je v preteklem šolskem letu dosegel vsaj prav dober uspeh

(dijaki) oziroma ima vsaj prav dobro (8)   povprečno oceno

vseh opravljenih izpitov,

- je dejaven v društvenem, kulturnem, socialnem ali športnem

življenju Trzina ter

- izkazuje umetniško ali športno nadarjenost ali če je na področju

izobraževanja dosegel javno priznan uspeh ali izjemni dosežek

v zadnjih dveh letih,

- izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev štipendije.

V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost pri izbiri

kandidati z boljšim učnim oziroma študijskim uspehom. V

kolikor ima več kandidatov enak uspeh oziroma enako oceno se

izbor naredi na podlagi meril, ki se točkujejo in sicer vsako

predloženo dokazilo, ki ni starejše od dveh let, z eno točko: 

1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na regijskem ali

državnem tekmovanju;  

2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali nagrajena

diplomska naloga na regijskem ali državnem nivoju  

3. mednarodno priznanje ali nagrada.  

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako oceno je izbran

kandidat z višjim številom doseženih točk.

5.

Štipendijo za dijaka ali študenta iz manj premožne družine lahko

pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje splošne pogoje za prido-

bitev štipendije in če kandidat in njegova družina s svojimi

dohodki in prejemki ne presegajo cenzusa za dodelitev republiške

štipendije za več kot 40 %. To pomeni, da za dodelitev občinske

štipendije dohodek na družinskega člana v letu 2006 ne sme pre-

segati 5.133 EUR.  Dohodki na družinskega člana se ugotavljajo

na način, kot ga določa Pravilnik o štipendiranju (Ur.l. RS št.

48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 40/03 in 64/04). 

V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost pri izbiri

kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana. 

6.

Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu »Vloga za

štipendijo za nadarjene« ali »Vloga za štipendijo za otroke iz manj

premožnih družin«. Obrazec se dobi na vložišču Občine Trzin,

objavljen pa je tudi na spletni strani Občine Trzin (www.trzin.si).

7. 

Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije priložiti: 

- življenjepis,

- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto.

K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za dijaka ali

študenta iz manj premožne družine priložiti poleg prilog iz prve-

ga odstavka tega člena tudi dokazila o dohodkih za družinske

člane, ki imajo dohodke in niso zavezanci za napoved dohodnine.

Za otroke, ki so starejši od 15 let, je potrebno priložiti dokazila o

vpisu v tekoče šolsko/študijsko leto. Vlogi je potrebno priložiti

tudi dokazila, ki so zahtevana v obrazcu vloge za štipendijo.

K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za nadarjene

poleg prilog iz prvega odstavka tega člena priložiti tudi dokazilo

o šolskem/študijskem uspehu v preteklem letu, dokazilo o

vključevanju v delo trzinskih društev in organizacij, dokazila o

dosežkih na regijskem ali državnem tekmovanju, o prejetih

nagradah za umetniško ali raziskovalno delo na regijskem ali

državnem nivoju, o nagrajeni diplomski nalogi, dokazila o pre-

jetem mednarodnem priznanju ali nagradi in ostala dokazila, ki so

zapisana v obrazcu vloge za štipendijo (dokazila o nadarjenosti

ne smejo biti starejša od dveh let). 

8. 

Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev štipendije oddati

najkasneje do 19. novembra 2007. Vloge se pošljejo priporočeno

ali se oddajo osebno na naslov: 

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno pri

Andreji Kočar ali na telefonski številki: 01/564 45 43.

9. 

Vloge za dodelitev štipendij bo obravnavala komisija, katere člani

bodo člani in članice odbora občinskega sveta Občine Trzin za

socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev, svetovalec

župana za finance in proračun ter svetovalec župana za družbene

dejavnosti.

Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in študentov bo

komisija obravnavala na prvi naslednji seji po izteku roka za odd-

ajo vlog. 

10. 

Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa je pri obravnavi vlog

dolžna upoštevati merila in pogoje, predpisane s Pravilnikom o

štipendiranju v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03). 

11. 

Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava Občine Trzin v

desetih dneh po odločitvi komisije iz predhodnih členov. 

12. 

Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 8 dneh po prejemu

sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor pri županu Občine

Trzin. 

13. 

Medsebojna razmerja med Občino Trzin in štipendistom se ure-

dijo s pogodbo, ki jo v imenu občine s štipendistom sklene

župan. 

V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da v skladu z 20.

členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin vsako leto

opravlja tudi plačano delovno prakso, ki traja praviloma en

mesec. 

Datum: 19.10.2007 ŽUPAN:

Šifra zadeve: 110-27/2007 Anton PERŠAK, l.r.


