URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 6/2008, 24. julij 2008

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

je to zemljišče tako majhno ali ozko, da ga ni mogoče uporabiti

samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

za kak javni namen in pod pogojem, da pod površino ali na

10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05,

površini tega zemljišča ni zgrajena ali načrtovana nikakršna

100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,

komunalna infrastruktura. Pri odločitvah iz prejšnjega stavka, je

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01

potrebno upoštevati načelo prednosti javnega interesa in

in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,

ohranitve javne funkcije javnih površin in omogočiti občanom

4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 16. redni seji 16. julija 2008 sprejel

odkup občinskih zemljišč v obsegu, ki jim zagotavlja npr.
možnost urejanja hiš (postavitev zidarskega odra) ali izravnavo
parcelne meje z občinskim zemljiščem ipd. V primerih, ko gre za

SKLEP

zemljišča med lokalno cesto ali javno potjo, je potrebno obvezno
ohraniti ob cestišču potrebni pas za pločnik oziroma vgradnjo
komunalnih vodov; če je le mogoče v širini 1,5 m.

Občina Trzin zemljišč, katerih lastnica je, če so ta zemljišča v
skladu s sprejetimi prostorskimi akti ali izvedbenimi prostorskimi
akti namenjena javni rabi (zelenice, parki, prostori za zbiranje
odpadkov, npr. za ekološke otoke, za posode za druge odpadke
ali za zbiranje vejevja ob obrezovanju sadnega drevja ali prostori
za igrišča, za zbiranje občanov ipd.) ne sme prodati. Zemljišča,

Če Občinski svet, na pobudo vlagatelja zainteresiranega za
odkup, o parcelah iz prejšnjega odstavka sprejme odločitev o
prodaji, za izvedbo prodaje pa je potrebna geodetska odmera,
določitev nove parcelne meje ipd. plača stroške geodetskih,
pravnih postopkov ter vpis v zemljiško knjigo vlagatelj oz. kupec.

ki so določena kot javne površine, pa zaradi lege ali drugih
okoliščin niso primerna za javno rabo, Občina Trzin lahko odda v
zakup za izgradnjo parkirišč v OIC Trzin (npr. zelene površine ob
ulicah kot to določa Zazidalni načrt za območje OIC Trzin) pod

V primerih, ko gre za zemljišča v lasti občine, ki ležijo med nizi
vrstnih hiš, je tudi v primerih oddaje v zakup potrebno zagotoviti
možnosti za nemoten prehod intervencijskih vozil.

pogojem, da zakupnik zgradi in uporablja parkirišča izključno za
osebna vozila, zgradi parkirišča v skladu z ekološkimi standardi
in ohrani zeleno podobo zemljišča (trava, drevesa itd.) ter

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Dodatni sklep št.
21-5/2000-1 (Ur.v. OT, št. 9/2000).

zagotovi nemoteno dostopnost morebitne komunalne
infrastrukture pod površino zakupljenega zemljišča.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati z dnem objave.

Župan Občine Trzin lahko odda v zakup tudi dele občinskih
zemljišč ob vrstnih hišah ali družinskih hišah v delu naselja
Mlake ali na območju prvotnega naselja Trzin, kolikor gre za

Številka: 16-1.1/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

zemljišča, ki zaradi bližine zasebnih hiš niso v uporabi kot javne
površine in pod površino oziroma na površini katerih ni zgrajene
komunalne infrastrukture.
Župan Občine Trzin lahko predlaga uvrstitev manjših delov
občinskega zemljišča, ki je namenjeno javni rabi, v letni načrt
razpolaganja z nepremičninami v lasti občine oziroma prodajo
teh delov zemljišč v primerih, ko zemljišče leži neposredno ob
individualni zasebni hiši ali ob končni vrstni hiši v nizu vrstnih hiš,
ali če leži med zemljiščem, po katerem poteka lokalna cesta
oziroma javna pot in zemljiščem v zasebni lasti, pod pogojem, da
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Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93,

(Splošne določbe)

6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,

1. člen

10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) in 9. ter 18.
členom Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,

Ta pravilnik določa:

4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006), je Občinski svet na 16. redni
seji občinskega sveta Občine Trzin, dne 16.07.2008 sprejel

- način določanja plač oziroma plačila za nepoklicno opravljanje
funkcije župana in podžupana,
- višino sejnin, ki pripadajo občinskim svetnikom, razen

SKLEP

podžupanu, za udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega
sveta,
- višino sejnin, ki pripadajo predsednikom in članom delovnih

Zemljišče parc. št. 887/8 k.o. Trzin in del zemljišča s parc. št.
887/9 k.o. Trzin, zmanjšan za površino vodnjaka in prostora, ki
ga zasedajo posode sosedov za odpadke, se proda Katjuši
Chvatal, Pod gozdom 10a, 1236 Trzin. Skladno z Zakonom o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur. list
RS, št. 14/2007) mora vrednost nepremičnine oceniti
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

teles občinskega sveta, razen podžupanu, za udeležbo na sejah
delovnih teles,
- višino sejnin, ki pripadajo predsednikom in članom četrtnih
odborov za udeležbo na sejah četrtnega odbora,
- višino sejnin, ki pripadajo predsednikom in članom drugih
organov občine,
- višino sejnin za predstavljanje Občine Trzin na sestanku ali seji
drugega organa ali zunaj Občine Trzin (po nalogu OS ali

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

dogovoru z županom),
- višino sejnin za udeležbo na usklajevalnih sestankih z

Št.: 16-1.3/2008

Župan

Datum: 16.7.2008

Tone Peršak l.r.

zainteresirano javnostjo znotraj Občine Trzin,
- višino sejnin, ki pripadajo predsedniku in članom nadzornega
odbora za udeležbo na sejah nadzornega odbora in udeležbo na
sejah občinskega sveta,
- višin sejnin za udeležbo predsednika ali člana Nadzornega
odbora na seji Občinskega sveta;
- višino sejnin za vodenje seje in udeležbo na seji delovne
skupine v izvajanju nadzora,
- pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov
drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, ki jih na

Na podlagi 32. a, 33., 33. a, in 34. a člena Zakona o lokalni
samoupravi – UPB-2 (Ur. list RS, št. 94/07), 8. in 9. člena
Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. list RS, št. 14/06) in Statuta

službeno potovanje napoti župan občine oziroma v primeru
župana predsednik/-ca komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja občine.

Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03,
2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji dne

Sejnine so določene v odstotku glede na osnovno plačo župana.

16.07.2008 sprejel
(Višina plače oziroma plačila župana)
2. člen

PRAVILNIK
O PLAČILIH OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH

Plačo oziroma plačilo župana Občine Trzin določa zakon.

FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES
(Višina plače oziroma plačila podžupana)

OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV DRUGIH ORGANOV TER

3. člen

DRUGIH PREDSTAVNIKOV OBČINE TRZIN

Plačo podžupana Občine Trzin določa zakon.
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(Višina sejnin)

(povračila, nadomestila in drugi prejemki)

4. člen

5. člen

Letni znesek sejnin, ki se izplača posameznemu članu

Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani

občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače župana brez

drugih organov občine ter drugih predstavnikov Občine Trzin, ki

dodatka za minulo delo.

jih na službeno potovanje napoti župan oziroma v primeru

Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za poklicno

župana predsednik/-ca komisije za mandatna vprašanja, volitve

opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.

in imenovanja občine, imajo pravico do povračil, nadomestil in

Višine sejnin so v odstotku glede na županovo osnovno plačo

drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

sledeče:

Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta, člani
drugih organov občine ter drugi predstavniki Občine Trzin, ki jih

- udeležba člana OS na redni seji OS:

6,5%

na službeno potovanje napoti župan oziroma v primeru župana

- udeležba člana OS na izredni seji OS:

2,0%

predsednik/-ca komisije za mandatna vprašanja, volitve in

- vodenje seje odbora ali komisije OS:

1,5%

imenovanja občine, imajo pravico do povračila stroškov prevoza

- udeležba na seji odbora ali komisije OS:

1,0%

na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z

1,0%

povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti.

- udeležba na usklajevalnih sestankih z
zainteresirano javnostjo znotraj Občine Trzin:

njo, pravico do dnevnice za službeno potovanje in pravico do

- predstavljanje Občine Trzin na sestanku ali seji

Stroški se povrnejo v skladu s predpisi.

drugega organa ali zunaj Občine Trzin (po nalogu

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

OS ali dogovoru z županom):

1,5%

službeno potovanje župana, nalog izda predsednik/-ca komisije

- vodenje seje Nadzornega odbora:

2,0%

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

- udeležba na seji Nadzornega odbora:

1,5%

- udeležba predsednika ali člana Nadzornega
odbora na seji Občinskega sveta:

1,5%

(Izplačevanje plač, nadomestil plač, sejnin, povračil,

- udeležba na seji delovne skupine v izvajanju
nadzora:

nadomestil in drugih prejemkov)
1,5%

6. člen

Če seja ob izvajanju nadzora traja več kot 2 uri, se sejnina za

Plača oziroma plačilo župana in podžupana se izplačujejo

udeležbo podvoji.

hkrati z obračunom plač občinske uprave, sejnine se izplačajo do
20. v mesecu; povračila, nadomestila in drugi prejemki, določeni

Podžupanu Občine Trzin se sejnina za udeležbo na sejah

v 5. členu tega pravilnika se izplačajo najkasneje v desetih dneh

občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta ne

po končanem službenem potovanju.

izplačuje.
V primeru, da je občinski funkcionar na seji prisoten manj kot

(prehodne določbe)

polovico časa trajanja seje, se mu izplača polovična sejnina.

7. člen

Kadar sta redna in izredna seja sklicani na isti dan, se izplača
samo sejnina za redno sejo.

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

V primeru, da je občinski svetnik na seji občinskega sveta zaradi

vestniku Občine Trzin. Z dnem objave tega pravilnika preneha

kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do

veljati:

sejnine.

- Pravilnik o plačah, nadomestilih in sejninah občinskih

Za slavnostno ali žalno sejo se sejnine ne izplačujejo.

funkcionarjev Občine Trzin – 2 (Uradni vestnik Občine Trzin, št.

Če se med sejo občinskega sveta zaradi obravnave gradiva in

7/02) in

priprave stališča sestane delovno telo občinskega sveta, so do

- Sklep o uskladitvi višine sejnin s 01.01.2008 (Ur. vestnik

sejnine upravičeni le zunanji člani odbora, če se seje udeležijo.

Občine Trzin, št. 11/07).
Številka: 16- 2/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

Občinski svet sprejema predlog Odloka o Rebalansu Proračuna

samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

Občine Trzin za leto 2008, vključno s predlogom splošnega in

10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05,

posebnega dela Rebalansa proračuna Občine Trzin za leto 2008

100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,

in s predlogom Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01

Trzin za leto 2008, vključno s sprejetim dopolnilom.

in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati z dnem objave.

SKLEP

Številka: 16-4.1.2/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

Občinski svet Občine Trzin se je na 16. redni seji, 16. julija 2008,
seznanil s polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna
Občine Trzin za leto 2008 in ocenjuje poročilo kot ustrezno in
dovolj nazorno.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati takoj.

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,

Številka: 16-4.1/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,
57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

Občinski svet Občine Trzin je na 16. redni seji, 16. julija 2008,

10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05,

obravnaval in sprejel predlog Dopolnjenega Načrta pridobivanja

100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,

in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01

leto 2008 in leto 2009, vključno s sprejetimi dopolnitvami.

in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

Z dnem uveljavitve Dopolnjenega Načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2008 in leto 2009 preneha veljati Načrt pridobivanja in

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 16. redni seji obravnaval
predlog rebalansa proračuna Občine Trzin za leto 2008,
predložen v obliki Odloka o rebalansu proračunu Občine Trzin za
leto 2008, vključno s predlogom splošnega dela in posebnega

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2008 in leto 2009 (Ur.v. OT št. 10, 5.12.07 in 11/2007, 05.01.08).
Ta sklep in Dopolnjeni Načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2008 in leto
2009 se objavita v Uradnem vestniku Občine Trzin in začneta
veljati z dnem objave.

dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2008 in
predlogom Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine Trzin
za leto 2008 ter obrazložitvijo predloga Rebalansa Proračuna

Št.: 16-4.1.3/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

Občine Trzin za leto 2008 kot celote.
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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,

2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06, 57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št.
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Župan

Tone Peršak l.r.

Št.: 16-4.1.3/2008

Datum: 16.07.2008
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URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 6/2008, 24. julij 2008
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA

samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05,
100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,

2. člen

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

in 30/02) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

V splošnem delu proračuna so za leto 2008 na ravni podskupin
kontov prikazani in določeni prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni kontov.

DODATNI SKLEP
Cena zemljišča, ki se bo prodalo Kraškemu zidarju v T-3, ne sme

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v€

Skupina/Podskupina kontov

biti manjša kot 200 € za m².
2008
Številka: 16-4.1.3/2008-ds

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

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

3.316.203

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.840.513

70 DAVČNI PRIHODKI

2.270.038

700 Davki na dohodek in dobiček/dohodnina

1.567.864

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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,
100/05, 60/07, 94/07), Zakona o financiranju občin (123/06,
57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur.l. RS, št. 14/07) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine
Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel

614.924
87.250
----

71 NEDAVČNI PRIHODKI

570.475

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

346.328

711 Takse in pristojbine

7.511

712 Globe in druge denarne kazni

12.316

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

11.555

714 Drugi nedavčni prihodki

192.765

72 KAPITALSKI PRIHODKI

214.842

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

100.905

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2008

74 TRANSFERNI PRIHODKI

(vsebina odloka)

260.848

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije

1. člen

---260.848

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1. SPLOŠNA DOLOČBA

113.937

---

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

4.393.844

40 TEKOČI ODHODKI

1.325.470

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

272.053

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2008 določajo

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

147.351

rebalans proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg

402 Izdatki za blago in storitve

876.246

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni

403 Plačila domačih obresti

občine za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun).

409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
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410 Subvencije

16.732

55 ODPLAČILA DOLGA

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

74.555

550 Odplačila domačega dolga

0

90.744

IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

699.422

414 Tekoči transferi v tujino

----

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.856.284

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.856.284

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

NA RAČUNIH

-1.077.641

X. NETO FINANCIRANJE

1.077.641

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

330.637

31. 12. PRETEKLEGA LETA

2.936.968 EUR

ki niso proračunski uporabniki

211.349

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

119.288

uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) /
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
-1.077.641

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

kontnim načrtom.

Skupina/Podskupina kontov
2008

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in

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

se objavita na spletni strani Občine Trzin.
0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

3. člen

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

(izvrševanje proračuna)

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)

0

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

4. člen

440 Dana posojila

0

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih

prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji

skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

prihodki:
0

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

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za

0

namene, določene v tem zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,

C.RAČUN FINANCIRANJA

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

Skupina/Podskupina kontov

določene z zakonom,

2008

4. prihodki o prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja in

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

0
1.200

5. odškodnine iz naslova zavarovanj in
6. okoljska taksa zaradi obremenjevanja okolja zaradi odlaganja

500 Domače zadolževanje

0

komunalnih odpadkov in okoljska taksa zaradi obremenjevanja

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.
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5. člen

8. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

(proračunski skladi)

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

V skladu z Zakonom o javnih financah občina:

posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe

1. oblikuje podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF in

odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o vsakem
tovrstnem posegu obvesti občinski svet v skladu z zakonom.
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe
proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom

2. lahko oblikuje podračun stanovanjskega sklada,
ustanovljenega na podlagi predhodno sprejetega odloka o
ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v skupni višini
16.500 €.

proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
Na predlog za finance pristojne službe občinske uprave o
6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF v višini 16.500 € do višine 1.000 €
odloča župan in o tem obvešča občinski svet v skladu z

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta

zakonom.

poroča občinskemu svetu praviloma v mesecu juliju, konec leta
oziroma z zaključnim računom pa o celoletnem izvrševanju in
realizaciji proračuna v preteklem letu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v
višini 12.070 €, odloča župan in o porabi sredstev obvešča
občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju proračuna.

7. člen

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA

(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta

9. člen

razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja

(odpis manjšega dolga)

obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 500 € odpiše oziroma delno odpiše

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki

plačilo dolga.

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke
in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v

10. člen

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega

(upravljanje prostih denarnih sredstev)

1. v letu 2010 do 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % navedenih pravic porabe.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
11. člen

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim stvarnim

tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v

premoženjem občine pod vrednostjo 5.000 € v posameznem

sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

primeru sprejme župan, pri čemer se omeji na pridobivanje
zemljišč, potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za

oziroma zemljišč z že vgrajeno infrastrukturo in razpolaganje z

prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje

zemljišči ob zasebnih stavbnih parcelah, v katerih ni vgrajene ali

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih

načrtovane komunalne infrastrukture.

storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN

neposrednih uporabnikov.

JAVNEGA SEKTORJA
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena

12. člen

se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in

(zadolževanje občine)

načrtu razvojnih programov.
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Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v

samoupravi – UPB-2 (Ur.l. RS, št. 94/07, Zakona o vrtcih –

računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu

UPB-2 (Ur.l. RS, št. 100/2005 in 25/08) in Statuta Občine Trzin

financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in

višine 250.000 €, in sicer za naslednje investicije: Dom starejših

8/06) na 16. redni seji 16.07. 2008 sprejel

občanov, naložbe v ceste-novogradnje in obnove, objekti za
šport in rekreacijo in nakup oziroma gradnja stanovanj.

SKLEP

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V

in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, v letu

OSNOVNI ŠOLI TRZIN, ENOTI VRTCA

2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 101.000 €.
Občina se lahko kratkoročno zadolži za odpravljanje likvidnostnih
težav skladno z zakonom, vendar v višini največ 5 % načrtovanih

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole
Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje mesečno na
otroka s 1. avgustom 2008 znašajo:

prihodkov proračuna. Župan o najemu kratkoročnega posojila
obvesti občinski svet na naslednji seji.

• za I. starostno obdobje:

433,04 EUR,

• za II. starostno obdobje:

311,83 EUR,

• stroški živil v ceni za otroke I.

13. člen

starostnega obdobja:

(zadolževanje javnih zavodov in javnih podjetij)

33,93 EUR,

• stroški živil v ceni za otroke II.
starostnega obdobja:

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in

34,42 EUR.

javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin) se lahko v
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

letu 2009 zadolžijo do skupne višine 101.000 €. Kolikor gre za

veljati z dnem objave.

pravno osebo z več ustanovitelji, je delež dolga, za katerega
jamči Občina Trzin, lahko največ enako visok kot dolg iz
prejšnjega stavka.

Številka: 16-7/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak, l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o
Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2008 (Ur.v. OT, št.
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

10/07).

samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1) in Statuta Občine
Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na16.

15. člen

redni seji dne 16.07.2008 sprejel naslednji
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni
strani Občine Trzin in se začne uporabljati naslednji dan po

SKLEP

objavi.
Posebni del rebalansa proračuna Občine Trzin za leto 2008 in

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z vsebino predloga

dopolnjeni načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2008

pisma o nameri (prejetim 19.6.2008) in soglaša, da za obdobje

se skupaj s splošnim delom Proračuna Občine Trzin za leto 2008
objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z
Odlokom o rebalansu proračuna Občine Trzin za leto 2008.

dvajsetih let na območju Občine Trzin izvaja lekarniško
dejavnost javni zavod Lekarna Ljubljana v oblike enote v Trzinu,
pri čemer javni zavod zagotovi:
- najmanj štirideset urno tedensko delovanje enote v Trzinu,

Številka: 16-4.1.4/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

- zagotavljanje primernih količin in vrst zdravil in
- strokovno pravilno ter vestno in kakovostno vodenje enote, ki jo
bo po vseh sodobnih izsledkih stroke vodil magister farmacije s
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strokovnim izpitom v skladu s pogoji, ki jih predpisuje zakon.

obravnaval predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o

2. Občinski svet Občine Trzin pooblašča župana Občine Trzin,

Občine Trzin – UPB-1, ki obsega:

zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu
da z javnim zavodom Lekarna Ljubljana (Ulica stare pravde 11,

- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin

Ljubljana) sklene pogodbo, ki bo skladna s prvim odstavkom

in glasilu Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/05) in

tega sklepa.

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin

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

(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 4/08), ki ga je v obravnavo predložil

veljati takoj.

župan Občine Trzin.

Številka: 16-8.1/2008

Župan

Občinski svet ugotavlja, da je predlog Uradnega prečiščenega

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak, l.r.

besedila Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – UPB-1 ustrezno pripravljen
in ugotavlja, da UPB-1 Odloka v predloženem besedilu lahko
služi kot delovni pripomoček občinskemu svetu, županu in upravi
Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

veljati naslednji dan po objavi.

samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1) in Statuta Občine
Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na16.

Številka: 16-9/2008

Župan

redni seji dne 16.07.2008 sprejel naslednji

Datum: 16.07.2008

Tone PERŠAK, l.r.

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z vlogo gospe
Mirjam Svetlin za podelitev koncesije na področju patronažne
dejavnosti in predlaga, da se koncesija v obsegu 0,5 tima podeli.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati takoj.

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) in Statuta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 16. redni seji 16. julija 2008 sprejel

Številka: 16-8.2/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak, l.r.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 16. redni seji 16. julija 2008
obravnaval pobudo zbora občanov, sklicanega za območje
Mengeške ceste, Jemčeve in Habatove ulice in ulice Za hribom,
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. člena Zakona o

sprejeto na predlog občinskega svetnika Petra Kralja, naj se

lokalni samoupravi – UPB-2 (Ur. list RS, št. 94/07) in 18. člena

ustanovi četrtna skupnost za območje navedenih ulic.

Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00,
5/03, 2/06 in 8/06) sprejel naslednji

Občinski svet je ocenil, da pobuda ni ustrezna, in da predlog, na
podlagi katerega je bila sprejeta, ni skladen z veljavnimi predpisi
in pobude ne sprejema.

SKLEP

Številka: 16-10/2008

Župan

Datum: 16.07.2008

Tone Peršak l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na 16. redni seji dne 16.07.2008
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