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URADNI VESTNIK
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A in 36/2011), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je
občinski svet Občine Trzin na 12. redni seji, 21. 12. 2011
sprejel

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A in 36/2011), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS,
št. 86/2010) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je
občinski svet Občine Trzin na 12. redni seji, 21. 12. 2011
sprejel

SKLEP

Odlok

o Proračunu Občine Trzin za leto 2013

Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji dne
21.12.2011 obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za
leto 2013, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2013, predloga splošnega dela in posebnega
dela Proračuna Občine Trzin za leto 2013, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2012- 2015
in Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2013 kot
celote.
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2013, vključno s predlogom splošnega in
posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2013, predlogom predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin
za leto 2012- 2015 ter obrazložitvijo predloga proračuna
kot celote v drugi obravnavi.
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2013 se objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2013 se objavijo na spletni strani
Občine Trzin. Proračun Občine Trzin začne veljati naslednji
dan  po objavi, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so za leto 2013 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:

Številka: 12-1/2011		
Datum: 21.12.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

Skupina/podNAMEN
skupina kontov

PRORAČUN 2013

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
78
787

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

4.486.610
3.504.691
2.710.715
1.956.765
668.550
85.400
0
793.976
654.381
2.500
53.600
10.255
73.240
115.000
45.000
0
70.000
0
0
0
385.949
385.949
0
480.970
480.970

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.352.741
1.416.480
457.715
78.737
812.729
0
67.299
1.179.637
106.528
644.265
125.437
303.406
0
1.646.020
1.646.020
110.604
37.800
72.804

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75
750
751
752
44
440
441
442

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trzin.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

133.869
-133.869
835.584

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
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 namene, določene v tem zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene,
določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev,
ki so namenjeni za vlaganja v telekomunikacijsko in infor-
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macijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših Trzin, ki
so namenjeni investicijskemu vzdrževanju Doma starejših
Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in
naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

tov znotraj podprograma, načrtovanih v proračunu za leto
2013, enako lahko v letu 2013 prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, do višine 40 odstotkov obsega
pravic porabe za namene, ki so načrtovani v proračunu za
leto 2013 po podskupinah kontov znotraj podprograma.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski
svet v skladu z zakonom.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.

6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

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

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

9. člen
(proračunski skladi)

7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe
na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe
v letu 2013 in ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini
60 odstotkov obsega pravice porabe na podskupinah kon-

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 22.433
evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov
župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v okviru
rednih poročil o izvrševanju proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje
v višini 44.866 evrov odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v skladu z zakonom.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

črt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2012- 2015
se skupaj z razširjenim splošnim delom Proračuna Občine
Trzin za leto 2013 objavijo na spletni strani Občine Trzin in
začnejo veljati hkrati z Odlokom o Proračunu Občine Trzin
za leto 2013.

10. člen
(odpis manjšega dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Številka: 12-1.1/2011		
Datum: 21.12.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

11. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
12. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine in najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru
sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin,
št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06), Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasila Občine Trzin (UPB 1 Ur. vestnik Občine Trzin, št. 6/2008) na 12.
redni seji dne 21.12.2011 sprejel naslednji

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter
javnih podjetij)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko
zadolži do višine 334.369 EUR.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna
podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine Trzin.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2012, ki za
izid 11 rednih številk načrtuje odhodek v znesku 37.000,00
€ in Cenikom Odseva za leto 2012, ki je sestavni del finančnega načrta.
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, veljati pa
začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto
2012.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za
Odsev (Ur .vestnik Občine Trzin, št. 12/10).

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na
spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2013 in Na221
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FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2012
v EUR
11.100,00 EUR

PRIHODKI (30% načrtovane porabe)
ODHODKI

Redna številka

Posebna številka:

11 številk:

Urednik - fiksni del

482,25

0

5.304,75

Avtorski honorarji za članke

809,27

0

8.901,97

Lektoriranje - ocena

280,36

0

3.083,96

Fotografije + naslovnica

178,26

0

1.960,86

Tisk Odseva

1.454,40

0

15.998,40

Raznos (11 raznosov)

150,00

0

1.650,00

Vezava izvodov (ocena)

100,06
37.000,00

Skupaj: Skupaj
					
Honorarji (v EUR):
Urednik – fiksni del (bruto bruto znesek za 1 številko)

482,25

Pisanje člankov (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1 avtorska pola = 5.000
znakov)
Lektoriranje (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1 avtorska pola = 5.000 znakov)

39,285 €/5.000 znakov oz.

Fotografiranje (neto znesek za 1 fotografijo)

1 znak = 0,00609 €

9,741 €/5.000 znakov oz.
1 znak = 0,00194 €
čb: 3,07 €
b: 6,14 €
b/nasl.: 12,27 €

Oglasi ali članki (v EUR, brez DDV):
velikost strani:
Cela
tri četrtine
Polovica
Tretjina
Četrtina
Šestina
Osmina
Šestnajstina

čb oglas
230,20
189,60
140,00
108,30
81,30
63,20
49,60
31,60

b oglas
442,30
252,70
266,30
144,40
158,00
90,30
94,80
40,60

ogl.čl.
176,00
162,50
112,80
85,70

vlaganje oglaševalskih prilog:

50% cene po ceniku

mali oglasi:

cena

do 10 besed

3,00
0,60

vsaka naslednja beseda

cena
1,50

p.c.izvoda:
1 izvod
popusti ob sklenitvi letnih pogodb:

naslovnica:
velikost strani:

b oglas

Četrtina
Šestina
Osmina

212,10
162,50
116,10

10% za 3 oglase letno
20% za 5 do 10 oglasov letno
25% za 11 oglasov letno

Številka: 12-3/2011						
Datum: 21.12.2011							
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ANTON PERŠAK, l.r.
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Na podlagi določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04) in 18. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003,
2/2006, 8/2006) je Občinski svet Občine Trzin na 12. redni
seji dne 21.12.2011 sprejel

5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
---

ODLOK

o turistični taksi v Občini Trzin
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini
Trzin, način obračuna, višina turistične takse in nadzor nad
njenim pobiranjem.

--

--

2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s plačilom
katere si zavezanec v turističnem območju zagotovi upravičenost do določenih storitev in ugodnosti, ki se mu ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. Turistično
takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki na
območju Občine Trzin (v nadaljevanju občina) zunaj svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja
(v nadaljnjem besedilu turisti) v nastanitvenem objektu.
Turist plača turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi
v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.

-----

Turistično takso v višini 50% plačujejo:
---

3. člen
Turistična taksa je prihodek proračuna občine. Turistična
taksa je namenski vir za dejavnosti in storitve v javnem interesu določenih z zakonom.

otroci do 7. leta starosti,
osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) priznana invalidnost oziroma telesna okvara
ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma
telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami,
učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki
jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge
skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

--

osebe od 7. do 18. leta starosti,
turisti, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij,
in ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
turisti v kampih.
6. člen

4. člen
Na celotnem območju občine Trzin se določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži
število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične
takse znaša ob uveljavitvi odloka 0,0918 EUR. Vlada Republike Slovenije praviloma enkrat letno na podlagi gibanja
cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke. Vrednost
točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko
leto.

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice
posameznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke
in kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo
pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan
prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi,
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ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg
s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno
tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Osebe iz prvega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist
oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti
vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki je določena v 2. odstavku tega člena in jo morajo voditi osebe iz 1. odstavka
tega člena.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin.
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost Sklepa o določitvi višine turistične takse za območje občine Trzin (Uradni vestnik občine Trzin, št. 11/2004).

Številka: 12-4/2011		
Datum: 21.12.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

7. člen
Osebe iz 1. odstavka prejšnjega člena tega odloka morajo
pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec nakazati na poseben račun občin. Hkrati pa so dolžne občini predložiti mesečno poročilo, iz katerega mora
biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične
takse. Mesečno poročilo predložijo tudi v primeru, če niso
imeli gostov.
O znesku turistične takse in nočitvah morajo voditi posebno
evidenco.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter
vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor
opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru
svojih pooblastil.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni
organ. Če osebe iz 6. člena ne odvedejo turistične takse v
roku in na način, ki je določen v 7. členu, občina to sporoči pristojnemu davčnemu uradu, ki turistično takso prisilno
izterja.
9. člen
Zavezanci za plačilo, ki nimajo poravnanih obveznosti do
občine iz naslova plačevanja turistične takse, niso upravičeni do koriščenja storitev in ugodnosti, ki jih z namenom
pospeševanja turizma izvaja in nudi občina.
10. člen

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št.
76/08, 79/09 in 51/10), Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, št.
Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) in Pravilnika
o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Ur. l. SRS,
št. 8/87, Ur.l. RS št. 18/1991-I-SZ, 42/03, 69/03-SZ) na 12.
redni seji dne 21.12.2011 sprejel

SKLEP

O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH
STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2012 V OBČINI TRZIN

a) Povprečna gradbena cena za 1 m² neto tlorisne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za
vrednost zemljišča, na območju Občine Trzin na dan
01.01.2012 znaša
1.040,00 EUR/m²
b) Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč za 1 m² neto tlorisne stanovanjske površine
na območju Občine Trzin znašajo:

Za vprašanja, ki s tem odlokom niso posebej urejena, se
neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
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- za individualno komunalno
opremljanje 6.5%		
- za kolektivno komunalno
opremljanje 7.5%		

67,60 EUR/m²
78,00 EUR/m²
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c) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na območju Občine Trzin je za posamezna območja potrebno
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC:
- območje OIC Trzin
- ostala območja Občine Trzin

10,00 – 12,00 % od GC
7,00 – 11,00 % od GC

d) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2011,
uporabljajo se od 01.01.2012 dalje in se tekom leta revalorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”.

Številka: 12-5/2011		
Datum: 21.12.2011		

2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 znaša
0,11047 €.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 01.01.2012
dalje.

Številka: 12-6/2011		
Datum: 21.12.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
UPB1 (14/2005 popr.), 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19,
120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 108/2009,
61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 42. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/1999 Odl.
US: U-I-308/97, 67/2002-ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003
popr.), 110/2002-ZGO-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB3, odl. -US 27/08, 76/08,
79/09 in 51/2010), 11. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/2003), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 in 5/04) na 12. redni seji dne,
21.12.2011 sprejel

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. in 52. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB3,
odl. -US 27/08, 76/08, 79/09 in 51/2010), 22. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/2006-UPB1,
123/2006-ZFO-1 in 57/2008-ZFO-1A) in 11. člena Statuta
Občine Trzin (Ur.v. OT, št. Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00,
5/03, 2/06, 8/06) in Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/2007) na 12. redni seji, dne
21.12.2011 sprejel

SKLEP

o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2012
1. Vrednost točke za izračun občinskih taks za leto 2012
znaša 0,0718916 €.
2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 01.01.2012
dalje.

Številka:12-7/2011		
Datum: 21.12.2011		

SKLEP

o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 v
Občini Trzin
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 znaša
0,00159 €.
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ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB 2, 27/2008
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009
in 51/2010), Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03,
57/08 – Odl.US, 56/11 – Odl. US in 87/011), 9. in 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in
8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine
Trzin (Ur.v. O.T. št. 3/99, 10/2000 in 5/2004) na 12. redni
seji dne 21.12.2011 sprejel

SKLEP

o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega
programa Občine Trzin za obdobje od leta
2002 do 2010
Občinski svet Občine Trzin (v nadaljevanju občine) s tem
sklepom podaljšuje veljavnost Stanovanjskega programa
Občine Trzin za obdobje od leta 2002 do 2010 za čas do
sprejema novega občinskega stanovanjskega programa,
vendar najkasneje do konca leta 2013.
V skladu z določbo prejšnjega odstavka tega Sklepa se v
besedilo Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje od leta 2002 do 2010 vnesejo naslednje spremembe in
dopolnitve:

4.
V besedilu 4. točke se črta besedilo »iz 2. točke tega programa«.
5.
Ta Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:12-8/2011		
Datum: 21.12.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 37. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) ter 9. člena
Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 in 5/2004) na 12. redni
seji, dne 21.12.2011 sprejel

1.

SKLEP

V naslovu »Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje
od leta 2002 do 2010« se letnica 2010 nadomesti z letnico
2013.

o dopolnitvi Sklepa o izvolitvi predsednice
in članov Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

2.
Besedilo 1. točke se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati
neprofitna stanovanja. Poleg tega je občina v skladu z zakonom in strategijo razvoja občine dolžna zagotavljati kadrovska stanovanja in pogoje za gradnjo in prenovo stanovanj na območju občine ter sredstva za subvencioniranje
najemnin in drugo izredno pomoč pri uporabi stanovanj.«
3.

V Sklepu o izvolitvi predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja št. 1-2.2/2010, z dne
03.11.2010 (Ur. v. OT, št. 10/2010) se v drugem odstavku
besedilo dopolni tako, da se doda ime »Jožefa Valenčak.«
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 12-9.1/2011		
Datum: 21.12.2011		

Besedilo 2. točke se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Občina bo v času do konca leta 2013 zagotovila
vsaj osem novih najemnih stanovanj.«
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ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ((Ur.l. RS, št. (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2,
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008,
79/2009 in 51/2010), Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS,
št. 94/2007-UPB3 in 45/2008) in Statuta Občine Trzin (Ur.
vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), na 12. redni
seji dne 21.12. 2011 sprejel naslednji

- Valerija POZVEK, Trzin in
- Olga STOPAR, Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Sklep

o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju predsednice, namestnika
predsednice in članov Občinske volilne
komisije

Številka: 12-9.3/2011		
Datum: 21.12.2011		

V Sklepu o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Občinske volilne komisije (Uradni vestnik OT,
št. 3/2011, 3.5.2011) se v prvem odstavku doda četrta alineja, ki se glasi: »- Olga Stopar, Trzin, za namestni-co/-ka
članov Občinske volilne komisije Občine Trzin.«
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 12-9.2/2011		
Datum: 21.12.2011		

V Sklepu o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine
Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin (Uradni vestnik
OT, št. 9/2011) se v drugem odstavku dodata četrta in peta
alineja, ki se glasita:

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 108/2009; v nadaljevanju:
ZPNačrt) in 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) sprejme župan Občine Trzin

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA OBMOČJE CT 5/1 BRODIŠČE

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. št. 94/07 – UPB 2, 27/2008
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in
51/2010), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 3/06 in 8/06), Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99,
10/00 in 5/04) in Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin
za varstvo uporabnikov javnih dobrin (Ur.v. OT, št. 10/99)
na 12. redni seji dne 21.12.2011 sprejel

SKLEP

o dopolnitvi Sklepa o razrešitvi in
imenovanju članov Sveta Občine Trzin
za varstvo uporabnikov javnih dobrin

1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CT 5/1 Brodišče vključuje:
-------
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oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega akta,
območje prostorskega akta,
načine pridobitve strokovnih rešitev,
roke za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz,
nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave prostorskega akta.
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2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na območju CT 5/1 Brodišče je bil do septembra 2010 v
veljavi zazidalni načrt, ki pa je bil razveljavljen s sprejemom
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin-izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010). Zaradi
neurejene prometne in komunalne infrastrukture je za to
območje, skladno z zakonodajo in veljavnimi prostorskimi
akti, določena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim se bo zagotovila ustrezna prometna in komunalna opremljenost celotnega območja.
Na podlagi pobude investitorja se za območje CT 5/1 Brodišče začne postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Pobudnik, lastnik deleža zemljišč v obravnavanem območju, je na Občino Trzin naslovil pobudo za izdelavo
prostorskega akta. Pobudi je priložil dve varianti idejne
urbanistične rešitve kot izhodišče za nadaljnje prostorsko načrtovanje. Občina Trzin (v nadaljevanju: Občina) je
idejno zasnovo pregledala ter na podlagi sklepa Občinskega sveta (6-5/2011, 20.4.2011) ocenila, da je pobuda
programsko in vsebinsko ustrezno izhodišče za nadaljnje
prostorsko načrtovanje, pri čemer pa mora v nadaljnjih postopkih investitor dodatno proučiti predlagane rešitve glede
izbora variante prometnega priključevanja (intervencijska
pot), upoštevati določila Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Trzin-izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010), upoštevati koridorje gospodarske javne
infrastrukture, upoštevati obveznosti priključevanja na
gospodarsko javno infrastrukturo ter druge zahteve, ki jih
bodo podali pristojni nosilci urejanja prostora v postopku
izdelave prostorskega akta.

čine Trzin opredeljeno kot zazidljivo območje za katerega
je predpisana izdelava OPPN. Območje meri cca. 3,3 ha in
obsega severni del območja OIC Trzin. Na jugu območje
meji na niz obstoječih objektov ob ulici Brodišče, na severu
in zahodu pa na nezazidljive površine in sicer na območje
gozdnih zemljišč (G) in območje kmetijskih zemljišč (K2).
Na vzhodu območje CT 5/1 meji na cesto Blatnica in proste
zazidljive površine urejevalne enote NT 4/1 Peske, ki se
prav tako ureja z OPPN. Območje je grafično opredeljeno v
veljavnem prostorskem strateškem aktu in prostorskem načrtu občine Trzin. Območje je glede na občinski prostorski
načrt namenjeno proizvodnim dejavnostim; gospodarske
cone (IG). Predlagani program na obravnavanem območju je skladen z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Občine Trzin-izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št.
08/2010) in obsega naslednje objekte in dejavnosti:
---------

V primeru sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah
občinskega prostorskega načrta Občine Trzin –izvedbeni
del (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPN Trzin
ID) bodo v obravnavano območje OPPN CT 5/1 Brodišče
vključeni tudi naslednji objekti in dejavnosti:
--

3. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)
Pravna podlaga za pripravo OPPN so: 57. člen ZPNačrt,
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 5/2008, 8/2008) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin-izvedbeni del (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 08/2010).

--

4. člen
(območje OPPN in program)
OPPN se izdela za območje CT 5/1 Brodišče. Območje je
v prostorskem strateškem aktu in prostorskem načrtu ob-

Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Garažne stavbe
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih

12510 Industrijske stavbe in skladišča (razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje (hrup-III stopnja varstva
pred hrupom, smrad, emisije toplogrednih plinov in
drugi izpusti), dejavnosti s področja kemije, zbiranje in
predelava odpadkov, shranjevanje goriv, eksplozivnih
snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje),
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen dejavnosti, ki obremenjujejo okolje (hrup-III stopnja varstva
pred hrupom, smrad, emisije toplogrednih plinov in
drugi izpusti), dejavnosti s področja kemije, zbiranje in
predelava odpadkov, shranjevanje goriv, eksplozivnih
snovi, lahko vnetljivih snovi ter drugih dejavnosti, ki
obremenjujejo okolje).

Obravnavano območje se bo prometno priključevalo na
obstoječi lokalni krajevni cesti – Brodišče (LK 074562) in
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Blatnica (LK 074511) z najmanj dvema priključkoma. Omogočen bo dostop (v skrajnem primeru intervencijski dostop)
do vseh gradbenih parcel.
Na gradbenih parcelah je glede na dejavnosti v objektih
potrebno zagotoviti potrebne površine za mirujoči promet
in manipulacijo. Manjkajoča oziroma dodatna parkirna mesta bo pod določenimi pogoji možno zgraditi na zelenicah
občinskih zemljišč v koridorjih prometne infrastrukture.
V zvezi s programom je potrebno upoštevati tudi druge
usmeritve za izdelavo OPPN, ki izhajajo iz OPN.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene
na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
------

Odloku o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 5/2008, 8/2008),
Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin-izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010),
pobudi in idejni zasnovi prostorske ureditve območja
CT 5/1 Brodišče,
idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
idejnih rešitvah komunalne infrastrukture znotraj in zunaj območja urejanja.

Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se
te pripravijo med postopkom in jih pridobi pobudnik OPPN.
Za območje OPPN za potrebe načrtovanja prometnih, komunalnih in drugih ureditev bo pobudnik OPPN pridobil geodetski načrt v ustreznem merilu. Pobudnik OPPN izdela
ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag
za izdelavo OPPN.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in usklajenega predloga OPPN pobudnik OPPN izdela program komunalnega opremljanja, ki se uskladi z Občino.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

skim načrtovalcem, na podlagi pripravljene idejne zasnove
ureditve območja, ki je bila priložena pobudi za izdelavo
prostorskega akta, pripravi osnutek OPPN in le-tega posreduje Občini v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se
pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki
vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
iz področja njihovih pristojnosti. Osnutek OPPN se uskladi
s pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi podlagami. Dopolnjeni osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele
OPPN v skladu z veljavnimi predpisi, potrdi Občina in ga
posreduje Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Občinski
svet sprejme OPPN v prvi obravnavi in ga s sklepom posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma dopolni na
podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve ter
oblikuje kot predlog OPPN, ki se ga posreduje pristojnim
nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti
OPPN s podanimi smernicami. Po pridobljenih pozitivnih
mnenjih nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN, ki ga sprejme Občinski svet. V tem času, na
stroške pobudnika/investitorja, ustrezna strokovna organizacija izdela predlog programa komunalnega opremljanja,
ki ga potrdi Občina, Občinski svet pa Program opremljanja
sprejme.
Postopek za pripravo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z
oznako CT 5/1 Brodišče bo potekal skladno z določbami
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list
RS, št.: 33/2007) in sicer po naslednjem terminskem planu:
---

--

--

---

Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostor-
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župan sprejme ta sklep; sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletnih straneh www.trzin.si;
izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek
prostorskega akta, ki ga Občina Trzin pošlje nosilcem
urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovane spremembe;
v roku 30 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja,
pisno sporoči tudi, ali je za načrtovane spremembe
potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO);
izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorskega akta, v primeru potrebnosti izdelave CPVO
pa pobudnik (investitor) zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni;
prva obravnava na Občinskem svetu Občine Trzin in
sprejem dopolnjenega osnutka;
sodelovanje javnosti: dopolnjen osnutek prostorskega
akta se javno razgrne v prostorih Občine Trzin za 30
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--

--

--

--

--

dni, v tem času se organizira javna obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev ter tudi okoljskega poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO;
Občina preuči pripombe in predloge javnosti in župan
do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu in o njih pisno obvesti lastnike zemljišč;
izdelovalec pripravi predlog prostorskega akta na podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti, Občina Trzin pa predlog pošlje nosilcem urejanja
prostora, da v roku 30 dni predložijo mnenja;
v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Trzin od
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi
obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta;
Občin Trzin predloži Občinskem svetu usklajen predlog
v drugo obravnavo in sprejem, ki ga ta sprejme z odlokom;
Občina Trzin objavi sprejet Odlok v Uradnem vestniku
Občine Trzin.

8. člen
(obveznosti financiranja)
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo prostorskega akta v celoti zagotovi pobudnik in investitor Maar
d.o.o.. Občina Trzin kot pripravljavec zagotovi kadre in
sredstva za vodenje postopka izdelave prostorskega akta.
9. člen
(veljavnost sklepa o pričetku postopka)
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine.

Številka: ž-26/2011		
Datum: 30.11.2011		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice na osnutek
OPPN, k dopolnjenemu predlogu akta pa mnenje, so:
----

--

-------

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana,
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana,
ELEKTRO Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana,
PETROL Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
Javno komunalno podjetje PRODNIK d.o.o., Savska
cesta 34, 1230 Domžale,
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3,
4000 Kranj,
Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.

Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo
v njihovo delovno področje.

Občina Trzin na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS št. Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010 ),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l.
RS št. 77/07 – UPB 1, 56/08 in 4/10), 9. in 10 čl. Statuta
Občine Trzin (Ur.v. O.T. št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06),
Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2011 (Ur.v.
O.T. št. 9/2011) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Ur. v. OT št. 8/2011) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V
OBČINI TRZIN ZA LETO 2012
1.
Možni prijavitelji
Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini
Trzin za leto 2012 (v nadaljevanju razpis) je namenjen producentom, posrednikom in organizatorjem kulturnih programov in dejavnosti, zlasti kulturnim in drugim društvom,
ki imajo v naboru svojih dejavnosti registrirano ali v statutih
navedeno kulturno dejavnost, zavodom in drugim organizacijam, ki so registrirane za delovanju na področju kulture
ter samozaposlenim ustvarjalcem na področju kulture.
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2.
Pogoji za sodelovanje
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki kandidirajo za
razpisana javna sredstva, morajo izpolnjevati naslednje
formalne pogoje:
--

-----

-----

da imajo sedež v občini, razen javnih zavodov, ki so
ustanovljeni za več občin, in katerih soustanoviteljica
je občina, pa imajo sedež zunaj občine, in ki izvajajo
programe v javnem interesu v skladu z ZUJIK,
da že najmanj leto dni izvajajo kulturno dejavnost v občini,
da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti,
da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu,
kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o opravljanju svoje dejavnosti,
da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine in
če za isti program oziroma projekt ne kandidirajo ali
niso že pridobili sredstev (štipendije, subvencije ipd.) iz
proračuna občine ali drugega javnega vira.

V okvir tega razpisnega področja sodijo: ljubiteljske gledališke predstave za odrasle in otroke, koncerti, plesni nastopi, razstave, literarni večeri, recitali, večdnevna filmska,
gledališka, glasbena, plesna ali pevska srečanja (festivali),
predstave monodram, gledališka in druga gostovanja, filmske projekcije kot del kulturno izobraževalnega programa,
delovanje ljubiteljskih likovnih, glasbenih, pevskih ali plesnih in folklornih sekcij društev ipd.
3.2. Kulturni programi Občine Trzin: Izvedba (načrtovanje
programa in organizacija v sodelovanju z Občino Trzin) kulturnih programov Občine Trzin, ki se sofinancirajo s sredstvi s proračunske postavke 0255 v višini do
največ 9.800 €, kot so:
3.2.1. Prireditve festivala Trzinska pomlad (skupna višina
razpisanih sredstev 6.300 €):
-- 19.5.2012 – otvoritvena slovesnost (z razstavo ali
glasbenim programom), likovna razstava ali
-- predstava improvizacijskega ali stand up gledališča
ter večerni koncert kakovostnejše glasbene skupine
(etno, jazz, kakovostni rock…) – možni delež sofinanciranja, vključno z oglaševanjem in stroški vabil,
1.800 €;
-- 26.5.2012 – celovečerna ljubiteljska gledališka predstava za odraslo občinstvo in po predstavi koncert
lažjega žanra ter družabno srečanje igralcev in občinstva - možni delež sofinanciranja, vključno s stroški oglaševanja in vabil 1.500 €;
-- 09. 6. 2012 - otroški kulturni in animacijski program
(program animacijskih delavnic, zabave in iger za
otroke in v nadaljevanju gledališka predstava ali koncert za otroke – možni delež sofinanciranja, vključno
s stroški oglaševanja in vabil, 1.500 €;
-- 16. 6. 2012 – gostovanje predstave enega od slovenskih poklicnih gledališč – možni delež sofinanciranja, vključno s stroški oglaševanja največ 1.500 €;

Samozaposleni ustvarjalci lahko kandidirajo za razpisana
sredstva, če imajo stalno prebivališče v občini.
Lastniki ali upravljavci objektov v občini, ki so namenjeni
pretežno kulturni dejavnosti, in lastniki ali upravljavci nepremične ali premične kulturne dediščine lahko kandidirajo
za razpisana sredstva za vzdrževanje in varstvo kulturne
dediščine samo za nepremično in premično kulturno dediščino, ki se nahaja in je oziroma bo javno razstavljana v
občini.
3.
Razpisna področja
v katera sodijo programi za sofinanciranje v letu 2012, po
področjih so:
3.1. Kulturni programi kulturnih in drugih društev, zavodov
in samozaposlenih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje
razpisa in katerih programi ustrezajo vsebinam, navedenim v Letnem programu kulture v Občini Trzin za
leto 2012. Sredstva v maksimalni višini 10.000 € bodo
razdeljena med kandidate skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.

Prijavitelji lahko kandidirajo za izvedbo vseh razpisanih prireditev festivala (pod pogojem, da so pripravljeni prevzeti
samo del prireditev, kolikor Občina Trzin eno ali dve prireditvi dodeli drugemu izvajalcu) ali za posamično prireditev.
3.2.2. Mednarodni folklorni festival (načrtovanje programa,
organizacija, promocija in oglaševanje festivala) v
sodelovanju s Festivalom Lent (Maribor) – sofinanciranje v višini 3.500 €;
3.3. Občinske proslave in podobne prireditve (načrtovanje
in scenarij izvedbe ter režija kulturnega programa ob-
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činskih proslav in podobnih prireditev, organiziranih v
sodelovanju z Občino Trzin), ki se sofinancirajo s sredstvi na proračunski postavki 0026:
3.3.1. – 08. 2. 2012 – občinska proslava ob Slovenskem
kulturnem prazniku v višini največ 600 €;
3.3.2. – april 2012 – prireditve ob svetovnem dnevu knjige,
namenjene otrokom največ 500 €;
3.3.3. – 22. 4. 2012 – kulturni program ob prireditvi ob svetovnem dnevu zemlje največ 200 €;
3.3.4. – 23. 12. 2012 – proslava ob Dnevu samostojnosti in
enotnosti največ 800 €.
3.4. Občinske božične in novoletne prireditve (načrtovanje
in scenarij izvedbe ter režija kulturnega programa občinskih prireditev, organiziranih v sodelovanju z Občino Trzin), ki se sofinancirajo s sredstvi na proračunski
postavki 0030:
3.4.1. – 05.12.2012 – Miklavževanje (gledališka predstava
v Kulturnem domu Trzin, prihod Miklavža in obdaritev otrok), vključno s promocijo prireditve in vabili,
največ 2.250 €, od tega najmanj 1.800 € za darila za
otroke.
Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve prijavilo več
prijaviteljev, bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje kakovosti predlaganih programov, pri čemer bo kakovost presojala na podlagi kriterijev
in meril Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Trzin.
3.5. Zbiranje in ohranjanje etnološke dediščine, ki se sofinancira s sredstvi s proračunske postavke 0136 v
višini največ 3.000 €.
Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in finančni načrt izvedbe aktivnosti za leto 2012 ter opiše pričakovane rezultate
aktivnosti. Načrt mora vsebovati tudi načrtovane aktivnosti
ohranjanja oziroma zaščite zbranih predmetov.
Kolikor bo prijaviteljev za to področje več, bo razpisna komisija na podlagi ocene kakovosti prijav in predloženih načrtov, sredstva razdelila med več prijaviteljev oziroma odločila, ali jih nameni samo prijavitelju, ki je predložil najbolj
kakovosten načrt aktivnosti.

pisnih področij iz 3. točke tega razpisa, predloži izpolnjen
obrazec skupne Prijave na razpis, na katerem navede podatke o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke tega razpisa,
vključno s podatki o številu članov, ki so plačali članarino v
preteklem letu, o datumu ustanovitve oziroma registracije,
kolikor gre za društvo, zavod ali drugo organizacijo oziroma
o datumu vpisa v register samozaposlenih, kolikor gre za
samozaposlenega ustvarjalca na področju kulture in navede podatek, ali se prijavlja na razpis za eno razpisno področje ali za več področij in za katera področja se prijavlja ter
za katere dejavnosti (npr. za gledališko dejavnost, filmsko
dejavnost, likovno dejavnost ipd. – gl. 15. čl. Pravilnika o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin).
Prijavi na razpis prijavitelj predloži izpolnjen obrazec s prijavo za posamezno razpisno področje iz 3. točke tega razpisa, pri čemer na obrazcu navede vsak program, s katerim
se prijavlja na razpis, posebej.
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na več
razpisnih področjih iz 3. točke tega razpisa, predloži izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka te točke za vsako področje posebej.
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programom za
razpisno področje 3.5 ne izpolni obrazca iz drugega in
tretjega odstavka te točke, temveč priloži Skupni prijavi iz
prvega odstavka samo načrt aktivnosti v skladu s podtočkama 3.5. in 3.6. iz 3. točke tega razpisa.
5.
Razpisna komisija
Razpisno komisijo sestavljajo člani Odbora občinskega
sveta za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter
predstavnik občinske uprave s področja družbenih dejavnosti.
Razpisna komisija je dolžna ob presoji prijav in dodelitvi
sredstev prijaviteljev ravnati v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin, v katerem so
določena merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov in dejavnosti in v skladu z zakonom ter upoštevati
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012 in Proračun Občine Trzin za leto 2012.
6.
Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav

4.
Obvezni sestavni deli prijave
Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za eno ali več raz-

Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin najkasneje 20.1. (januarja) 2012 do 14.00 ure.
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Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, pregled in vrednotenje vlog oziroma prijav bo prijavitelje, katerih prijave
ne bodo izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (po telefonu ali po elektronski pošti) pozvala, da prijave dopolnijo
oziroma popravijo v 8 dneh po končanem razpisu.
Po roku iz prejšnjega odstavka popravljanje in dopolnjevanje vlog oziroma prijav ne bo več mogoče. Strokovna
komisija bo v postopku vrednotenja vlog oziroma prijav
še vedno nepopolne vloge izločila in upoštevala samo popolne.

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PRIREDITEV
DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ IN DRUGIH ORGANIZACIJ
ZUNAJ PODROČIJ KULTURE, ŠPORTA IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRZIN ZA LETO 2012
I.
Predmet javnega razpisa
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje vsebine:
--

7.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2012.
8.
Priloge in pomožni materiali
Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave na razpis, Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin in
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012 dvignejo
v vložišču na sedežu Občine Trzin na prvi delovni dan po
objavi razpisa v Uradnem vestniku Občine Trzin. Vsi dokumenti in predloge obrazcev pa bodo objavljeni tudi na
spletni strani Občine Trzin.

--

9.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati z dnem objave.

Trzin, 20.12.2011			
Številka zadeve: 430-12/2011		

--

--

Župan
Anton Peršak l.r.

--

Na podlagi Odloka o spremembah proračuna Občine Trzin
za leto 2012 (Uradni vestnik, št. 9/11) in Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in
drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2012 (Uradni vestnik
Občine Trzin, št. 8/11) Občina Trzin objavlja

redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in
drugih organizacij v Občini Trzin (upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen
gasilskih društev), pri čemer dejavnost vključuje organizacijo prireditev in programov, namenjenih širši javnosti in v interesu Občine Trzin, kar pomeni, da gre za
dejavnost društev in organizacij, ki so bila ustanovljena
z namenom opravljati dejavnosti v širšem interesu, pri
čemer se šteje, da te dejavnosti potekajo na področjih
dela s starejšimi občani, raznih aktivnosti in druženja
starejših, na področju organiziranih dejavnosti mladih,
na področju dela za otroke in z otroki in na področju
turizma ali neformalnega izobraževanja,
redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in
drugih organizacij zunaj Občine Trzin, pri čemer dejavnost vključuje organizacijo javnih prireditev in programov, dejavnosti, naštete v prejšnji alineji, pod pogojem,
da je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin in da v
Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz.
organizacije,
drugi programi in projekti društev, klubov, zvez in drugih
organizacij s sedežem v Občini Trzin, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Trzin,
prireditve in aktivnosti društev, klubov, zvez in drugih
organizacij s sedežem v občini Trzin, ki so namenjene
širši javnosti občine Trzin in so v interesu širše javnosti
občine Trzin,
organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin:

Prireditev oz. program prijavi organizator, v primeru da sta
soorganizatorja dva ali več društev oz. drugih organizacij,
lahko prireditev oz. program prijavi le eden izmed soorganizatorjev.
Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve prijavilo več
prijaviteljev, bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje tradicije prijavitelja pri prireditvi,
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obsega in kvalitete predlaganih programov, pri čemer bo
kakovost presojala na podlagi kriterijev in meril Pravilnika o
sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez
in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin.

Pod druge organizacije spadajo prostovoljna združenja občanov na podlagi članstva (npr. združenja, asociacije, zveze ipd.), ne spadajo pa zavodi, samozaposleni, samostojni
podjetniki ipd.
V.

II.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov
in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v
Občini Trzin v letu 2012 je 10.066 EUR v proračunu občine
na proračunski postavki 0249 Drugi društveni programi za
sofinanciranje vsebin iz 1., 2., 3. in 4. alineje prejšnje točke
in 5.000 EUR v proračunu občine na proračunski postavki
0092 Spodbujanje turistične dejavnosti – občinski programi
za sofinanciranje vsebin iz 5. alineje prejšnje točke.
•
•
•

Florjanov sejem s PP092 4.300,00 €
predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za 1. Maj
PP092 350 €
predstavitev občine na sejmu Turizem in prosti čas s
PP092 350 €
III.

Vrednotenje vsebin
Vsebine, 1.2.3. in 4. alineje I. točke, ki so predmet tega
razpisa, bodo vrednotene na podlagi določil Pravilnika o
sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez
in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 8/11).

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2012.
VI.
Rok za oddajo vlog je 20. januar 2012 do 13.00 ure!
VII.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na spletni
Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v
vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.
VIII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z vsemi
dokazili in s pripisom »Javni razpis – druga društva 2012«
se pošljejo s priporočeno pošiljko ali se oddajo osebno na
naslov:
OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Številka: 430-13/2011		
Datum: 20.12.2011		

ŽUPAN
Anton PERŠAK l.r.

IV.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem
pravilniku so društva, klubi, zveze in druge organizacije
(upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev):
---

---

ki so registrirani v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
ki imajo sedež v Občini Trzin ali, ki imajo sedež v drugi
občini in je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin,
pod pogojem, da v Občini Trzin ni istovrstnega društva,
kluba, zveze oz. organizacije,
ki delujejo najmanj eno leto in
ki opravljajo neprofitno dejavnost.

Občina Trzin na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.
RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 53. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP,
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009 in 38/2010-ZUKN),
Zakona o humanitarnih organizacijah (Ur.l. RS št. 98/2003
in 61/2006-ZDru-1), 9. in 10. člena Statuta Občine Trzin
(Ur. v. OT, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju humanitarnih dejavnosti
in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Ur. v. OT št.
1/2011), Spremembe in dopolnitve o financiranju in sofi-
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nanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti
in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Ur. v. OT št.
7/2011) in Odloka o spremembah proračuna Občine Trzin
za leto 2012 (Uradni vestnik, št. 9/11) objavlja

--

--

JAVNI RAZPIS

--

ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA PODROČJE HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
IN PRIREDITEV HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ, KI IMAJO SEDEŽ ALI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE TRZIN ZA LETO 2012
1.
Možni prijavitelji

2.
Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj, ki se prijavi na ta razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:

--

----

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto
2011 (v nadaljevanju javni razpis) je namenjen društvom in
organizacijam, ki samostojno ali v sodelovanju s pristojnimi službami ali javnimi zavodi v skladu z načeli prostovoljstva opravljajo humanitarne dejavnosti na območju Občine
Trzin (v nadaljevanju občine) in v korist občanov občine
in vključujejo prostovoljce iz občine kot svoje člane. Za financiranje ali sofinanciranje svojih programov na podlagi
tega razpisa lahko kandidirajo društva in organizacije (v
nadaljevanju prijavitelji), ki so bili ustanovljeni in registrirani
za opravljanje dejavnosti na področjih, kot so: reševanje
ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje socialnega položaja, krepitev
zdravja, preprečevanje poslabšanja socialnega položaja,
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s
kronično boleznijo in doseganje drugih človekoljubnih ciljev
v skladu s svojimi pravili in programi.

--

--

da opravlja eno od dejavnosti in prijavlja program s
področja ene ali več dejavnosti, ki so navedene oziroma opisane v Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in
prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (v nadaljevanju pravilniku),
da ima (društvo, zavod, organizacija) sedež v Občini

--

Trzin ali,
da ima (društvo, organizacija) sedež v eni od sosednjih
občin, vendar ima najmanj deset članov s stalnim bivališčem v Občini Trzin, ki so v preteklem letu plačali
članarino,
da je soustanoviteljica zavoda Občina Trzin, kolikor ima
zavod sedež zunaj Občine Trzin,
da že najmanj leto dni izvaja humanitarno dejavnost v
Občini Trzin,
da ima zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu,
kolikor gre za društvo ali organizacijo,
da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o svoji dejavnosti,
da je v preteklih letih izpolnjeval pogodbene obveznosti, če je bil financiran iz Proračuna Občine Trzin,
da izpolnjuje oziroma je pripravljen izpolnjevati druge
pogoje predpisane s pravilnikom.
3.
Razpisna področja in razpisana višina sredstev

Razpisna področja, v katera naj sodijo programi, za sofinanciranje katerih se prijavitelji lahko prijavijo v letu 2012
za vsako področje posebej, so navedena in opisana v 2.,
3., 4., 5. in 6. členu pravilnika.
Sredstva, za katera prijavitelji kandidirajo s svojimi prijavami so v Proračunu Občine Trzin za leto 2012 rezervirana na
proračunski postavki št. 0250 in znašajo 6.760 €.
4.
Obvezni sestavni deli prijave
Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za eno ali več razpisnih področij iz 3. točke tega razpisa oziroma iz pravilnika,
predloži izpolnjen obrazec skupne Prijave na razpis, na
katerem navede podatke o izpolnjevanju pogojev iz 1. in
2. točke tega razpisa, vključno s podatki o številu članov,
ki so plačali članarino v preteklem letu, o datumu ustanovitve oziroma registracije, kolikor gre za društvo, zavod ali
drugo organizacijo in navede podatek, ali se prijavlja na
razpis za eno razpisno področje ali za več področij in za
katera področja se prijavlja, pri čemer upošteva popis in
opis delovnih področij društev in organizacij iz 5. in 6. člena
pravilnika.
Prijavi na razpis prijavitelj priloži izpolnjen obrazec s prijavo
za posamezno razpisno področje v skladu s prejšnjim od-
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stavkom te točke, pri čemer na obrazcu navede vsak program, s katerim se prijavlja na razpis, posebej.

8.
Priloge in pomožni materiali

Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na več
razpisnih področjih, predloži izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka te točke za vsako področje posebej.

Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave iz tega razpisa
in pravilnik dvignejo v vložišču na sedežu občine na prvi
delovni dan po objavi razpisa v Uradnem vestniku Občine
Trzin. Vsi dokumenti in predloge obrazcev pa bodo objavljeni tudi na spletni strani občine www.trzin.si.

5.
Razpisna komisija
Razpisno komisijo sestavljajo člani odbora Občinskega
sveta za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev
ter dva predstavnika občinske uprave, po eden oziroma
ena predstavnica s področja financ in s področja družbenih
dejavnosti.
Razpisna komisija je dolžna ob presoji prijav in dodelitvi
sredstev prijaviteljev ravnati v skladu s pravilnikom ter
upoštevati Proračun Občine Trzin za leto 2012 in kriterije ter merila za vrednotenje programa iz 12. člena
pravilnika.

9.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati z dnem objave.

Trzin, 20.12.2011			
Številka: 430-14/2011			

Župan
Anton Peršak l.r.

6.
Rok za prijavo na razpis in obravnavo prijav
Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin najkasneje 20.01. (januarja) 2012 do 13.00 ure.
Uradnik občinske uprave bo prijavitelje katerih prijave ne
bodo izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin, najkasneje v osmih od odprtja razpisne dokumentacije pozval
(po telefonu ali po elektronski pošti), da prijave dopolnijo
oziroma popravijo. Rok za popravke bo 8 dni od prejema
poziva o popravkih.
Razpisna komisija oceni prijave in obvesti prijavitelje o izidu razpisa v tridesetih dneh po roku za vložitev prijav.
7.
Pritožbe

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Ur. v. O.T., št. 7/2011), Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2012 (Ur. v. O.T.
št. 9/2011) in Odloka o spremembah proračuna Občine
Trzin za leto 2012 (Uradni vestnik, št. 9/11) Občina Trzin
objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TRZIN ZA LETO 2012
I.
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna
v letu 2012 sofinancirala naslednje vsebine:
A. Programi

Morebitne pritožbe na odločitve razpisne komisije morajo biti vložene najkasneje v osmih dneh po prejemu
odločbe o zavrnitvi prijave oziroma dodelitvi razpisanih
sredstev.
O pritožbah odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
Proti odločitvi župana o pritožbi je mogoče sprožiti samo
še upravni spor.

1.	Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok v višini 11.130 EUR (PP 0175) za programe:
-- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj (predšolski
otroci)
-- Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce (6. razred devetletke)
-- Šolska športna tekmovanja
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-- Drugi 80 urni programi.
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine
(od 15. do 20. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.	Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta
4. Športna rekreacija
5. Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 let)
6. Vadba vrhunskih športnikov v višini 1.000 EUR
7. Manjše prireditve športnih društev
8.	Razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer:
a. Delovanje društev.
b. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu.
c. Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature
in drugih športnih publikacij.
Programe od točke 2. do 8. bo občina sofinancirala
skupaj v višini 24.300 EUR (PP 0165).

ljih (dolžina in teža naloge) naknadno spremenijo v skladu
z načrti organizatorja.
Za organizacijo vsake od sedmih točk prejme izvajalec prireditve sredstva v višini 250 EUR.
V prijavi na razpis je potrebno za vse prireditve navesti datum izvedbe prireditev in delež lastnih sredstev za organizacijo in izvedbo prireditve, pri prireditvi za Športno
značko pa posebej označiti, da gre za Športno značko.
C. Večje prireditve športnih društev (skupaj 4.825 EUR)
Proračunske postavke od 0169 do 0173
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na območju Občine Trzin. V letu 2012 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo
naslednjih prireditev:

9. Sofinanciranje najema športnih površin in opreme,
ki je vezana na objekt v višini 4.000,00 EUR (PP
0167).
Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na
podlagi določil Pravilnika o vrednotenju programov športa
v Občini Trzin (Ur.v. O.T., št. 7/11).
B. Prireditve za Športno značko Občine Trzin

Proračunska
postavka

Namenska
sredstva

Tek Petra Levca

0169

885 EUR

Občinsko prvenstvo v
veleslalomu

0170

1000 EUR

Otroška olimpiada Trzin

0171

755 EUR

0172

1.737 EUR

0173

448 EUR

Prehodna skirca Borisa
Paternosta Trzin
Šahovski turnir ob občinskem prazniku

Sredstva do največ 2.000 EUR (PP 0166) se dodelijo
za prireditve:
1. Cooperjev test in test hoje na 2 km (2x),
2. Tek na smučeh na razdalji 5.000 m (2x);
3. 2 x planinski pohod ki traja vsaj 3 ure oziroma se na
njem premaga vsaj 600 m višinske razlike, ali 2 x planinski pohod ki traja vsaj 1 uro in se premaga vsaj 200
m višinske razlike za upokojence,
4. Pohod po mejah Občine Trzin in pohod po Mejah sosednjih občin.
5. Rekreativno kolesarjenje:
• 2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Kamniška Bistrica – Trzin
• 2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Šinkov Turn –
Trzin (za upokojence),
6. Športne igre Trzin – Tekma v košarki, nogometu in balinanju.
7. Tekma neaktivnih strelcev (2x).

Naziv prireditve

II.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci
in izvajalci športne dejavnosti, ki:
•
•
•
•
•
•

imajo sedež v Občini Trzin,
imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
delujejo do objave javnega razpisa na območju občine
vsaj 1 leto in
društva, ki nimajo sedeža v Trzinu, za mladinske selekcije, v katerih trenirajo občani Trzina
III.

Naloge, določene v 3. in 5. točki (planinski pohod, rekreativno kolesarjenje), se lahko ob predlaganih primerljivih ci-

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-

237

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 10/2011, 28. december 2011
računa lahko ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
•
•
•

•
•

•

športna društva in klubi s sedežem na območju Občine
Trzin,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in organiziranje prireditev,
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja
Občine Trzin,
športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja
občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kateri trenirajo vsaj trije občani Občine Trzina, izključno za sofinanciranje najemnin športnih objektov,
vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki lahko
kandidirajo za subvencijo Občine Trzin za stroške vadbe in tekmovanj.
IV.

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2012.
V.
Rok za oddajo vlog je 20.1. (januar) 2012 do 13.00 ure.
VI.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na spletni
Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v
vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.
VII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z vsemi
dokazili in s pripisom »Razpis za šport 2012«, se pošljejo s
priporočeno pošiljko ali se oddajo osebno na naslov:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Trzin (v nadaljevanju KMVVI) v skladu s pozivom
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
JSKD) za imenovanje članov Sveta območne izpostave
JSKD in sklepom sprejetim na 14. redni seji KMVVI objavlja

JAVNI POZIV

za posredovanje predlogov kandidatov za
člana Sveta Območne izpostave
JSKD Domžale
JSKD RS je na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, začel postopek konstituiranja novega Sveta, zato je pozval lokalne skupnosti,
da predlagajo svoje kandidate v območne svete. Občina
Trzin spada pod Območno izpostavo Domžale in v skladu
z ugotovitvenim sklepom v Svet predlaga enega člana in
sicer na predlog posameznikov, zvez in kulturnih društev,
ki delujejo v posamezni lokalni skupnosti. Mandat članov
traja 4 leta. Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, naslov, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje
dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo.
V skladu z navedenim pozivamo kulturna društva, zveze
kulturnih društev in posameznike s področja kulturnih dejavnosti, da nam podajo predloge za enega člana Območne izpostave JSKD.
Predloge oddajte v zaprti kuverti do srede 11.01.2012, do
14:00 ure na KMVVI Občine Trzin, Mengeška cesta 22,
1236 Trzin.
Kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata, katerega najdete na spletni strani Občine Trzin www.trzin.si, kjer
je pod obvestili objavljen javni poziv.

Številka zadeve: 014-4/2011
Datum: 28.12.2011		

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Številka: 430-15/2011		
Datum: 20.12.2011		

ŽUPAN
Anton PERŠAK l.r.
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Predsednica
Milica ERČULJ, l.r.
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