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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 9/2011, 30. november 2011

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 14/2010 
Odl.US: U-I-267/09-19 in 51/2010), Zakona o socialnem var-
stvu (Ur.l. RS št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr. 
in 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45), Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 in 40/11), Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih 
storitev (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 
51/2008 in 5/2009), Pravilnika o standardih in normativih so-
cialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 28/2011), 
Odloka o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin (Ur.v. 
Občine Trzin, št. 8/01), Sklepa o sklenitvi pogodbe za izva-
janje socialnovarstvene storitve »pomoč na domu« z javnim 
zavodom (Ur.v. Občine Trzin, št. 4/06) in Statuta Občine Tr-
zin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06) na 11. redni seji dne 23. novembra 2011 sprejel 

SKLEP
O POTRDITVI CENE ZA SOCIALNOVARSTVENO 

STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve pro-
grama pomoči družini na domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 18,11 EUR na efektivno uro

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in 
znaša:
- ekonomska cena storitve 25,35 EUR na efektivno uro

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika 
ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša:
- ekonomska cena storitve 27,17 EUR na efektivno uro

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 7-2/2011 
z dne 08.06.2011 (Uradni vestnik Občine Trzin št. 4/2011 
z dne 15.6.2011). 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati s 1.1.2012.  

Številka:  11-1.1/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19 in 51/2010), Zakona o so-
cialnem varstvu (Ur.l. RS št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr. in 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45), Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 
in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen so-
cialnovarstvenih storitev (Ur.l. RS, št. Ur.l. RS, št. 87/2006, 
127/2006, 8/2007, 51/2008 in 5/2009), Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, 
št. 45/2010 in 28/2011), Odloka o organiziranju pomoči na 
domu v Občini Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 8/01), Sklepa 
o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve 
»pomoč na domu« z javnim zavodom (Ur.v. Občine Trzin, 
št. 4/06) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Tr-
zin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 11. redni seji dne 
23. novembra 2011 sprejel 

DODATNI SKLEP
O DOlOČITVI VIšINE PlAČIlA STROškOV zA 

SOCIAlNOVARSTVENO STORITEV POMOČ DRUŽINI 
NA DOMU

Občinski svet Občine Trzin sprejme določitev višine plačila 
stroškov za socialnovarstveno storitev pomoči družini na 
domu:        

1. Za uporabnika, katerega dohodki presegajo višino, ki 
jo za pridobitev denarne socialne pomoči določa za-
kon, za več kot 80% (občinski cenzus za občane po 
Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske denarne socialne pomoči (Ur. v. Občine Trzin, 
št. 2/2003 in 11/2011), znaša delež Občine 50% cene 
storitve programa pomoči družini na domu in delež 
uporabnika 50% cene storitve programa pomoči dru-
žini na domu. V primeru, da ima uporabnik pomoč na 
domu več kot 2x na teden, znaša delež Občine 60% in 
delež uporabnika 40% cene storitve programa pomoči 
družini na domu. 

2. Za uporabnika, katerega dohodki ne presegajo višine, 
ki jo za pridobitev denarne socialne pomoči določa za-
kon, za več kot 80% (občinski cenzus za občane po 
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Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske denarne socialne pomoči (Ur. v. Občine Trzin, 
št. 2/2003 in 11/2011), znaša delež Občine glede na 
odstotek doseganja občinskega cenzusa za občane: 

• 80% - 100% občinskega cenzusa za občane: 
 ▫ delež Občine 60%, delež uporabnika 40% 
 ▫ v primeru, da ima uporabnik pomoč na domu več 

kot 2x na teden: delež Občine 70%, delež uporab-
nika 30% 

• 60% - 79% občinskega cenzusa za občane: 
 ▫ delež Občine 70%, delež uporabnika 30% 
 ▫ v primeru, da ima uporabnik pomoč na domu več 

kot 2x na teden: delež Občine 90%, delež uporab-
nika 10% 

• do 59% občinskega cenzusa za občane: 
 ▫ delež Občine 90%, delež uporabnika 10%. 

Delna ali celotna oprostitev pri plačilu socialnovarstvene 
storitve pomoči družini na domu se ugotavlja in določa v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in zač-
ne veljati s 1.1.2012.  

Številka:  11-1.2/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.
     

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), Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-
ZFO-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 Obči-
ne Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je 
občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji, 23. 11. 2011 
sprejel 

SKLEP
 
Občinski svet Občine po obravnavi predloga Sprememb 
Proračuna Občine Trzin za leto 2012, ki vključuje predlog 

Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 
2012, predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 
2012 – splošni del, predlog Sprememb Proračuna Občine 
Trzin za leto 2012 – posebni del, predlog Sprememb Načr-
ta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2012-2015 in 
Obrazložitev predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin 
za leto 2012, ugotavlja, da je predlog v celoti ustrezno pri-
pravljen.

Občinski svet sprejme Predlog Sprememb Proračuna Ob-
čine Trzin za leto 2012 vključno s sprejetim dopolnilom.

Odlok o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2012 
se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti 
deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2012 se 
objavijo na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Pro-
računa Občine Trzin za leto 2012 začnejo veljati v osmih 
dneh po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2012.   
 

Številka:  11-2.1/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

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), Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-
ZFO-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 Tr-
zin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je občin-
ski svet Občine Trzin na 11. redni seji, 23. 11. 2011 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMbAh PRORAČUNA ObČINE TRzIN 

ZA LETO 2012

1. SPlOšNA DOlOČbA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2012 določajo 
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spremembe proračuna, 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 2012 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
            
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v evrih

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN PRORAČUN 2012

 I. SkUPAJ PRIhODkI (70+71+72+73+74) 4.751.485
 TEkOČI PRIhODkI (70+71) 3.931.627

70 DAVČNI PRIhODkI 2.710.715
700 Davki na dohodek in dobiček 1.956.765

703 Davki na premoženje 668.550

704 Domači davki na blago in storitve 85.400

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIhODkI 1.220.912
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.081.317

711 Takse in pristojbine 2.500

712 Globe in druge denarne kazni 53.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.255

714 Drugi nedavčni prihodki 73.240

72 KAPITALSKI PRIHODKI 70.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 70.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 490.940
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 490.940

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0

 78  PREJETA SREDSTVA Iz EVROPSkE UNIJE 258.918
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 258.918

 II. SkUPAJ ODhODkI (40+41+42+43) 5.003.303
40 TEkOČI ODhODkI 1.547.464

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 457.715

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 78.737

402 Izdatki za blago in storitve 939.740

403 Plačila domačih obresti 0
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409 Rezerve 71.272

41 TEkOČI TRANSFERI 1.181.223
410 Subvencije 106.528

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 640.201

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 127.268

413 Drugi tekoči domači transferi 307.225

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSkI ODhODkI 2.200.443
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.200.443

43 INVESTICIJSkI TRANSFERI 74.173
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 36.800

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 37.373

  

 III. PRORAČUNSkI PRESEŽEk, PRIMANklJAJ (I.-II.) - 251.818
  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  

 IV. PREJETA VRAČIlA DANIh POSOJIh IN PRODAJA kAPITAlSkIh 
DElEŽEV (750+751+752)

75 PREJETA VRAČIlA DANIh POSOJIl
750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 V. DANA POSOJIlA IN POVEČANJA kAPITAlSkIh DElEŽEV(440+441+442)

44 DANA POSOJIlA IN POVEČANJE kAPITAlSkIh DElEŽEV
440 Dana posojila   

441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb

442 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.) - 251.818
 X. NETO zADOlŽEVANJE (VII.-VIII.)
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 251.818

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011 1.087.402
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in kon-
te, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trzin.  

3. POSTOPkI IzVRšEVANJA PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi na-
slednji 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-
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 namenje-
ni investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komu-
nalne 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 gospodarje-
nje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
glavnimi programi v okviru posameznega področja prora-
čunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabni-
ka župan, ki o vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski 
svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spre-
membe proračuna se na predlog župana izvedejo z reba-
lansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

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

7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu 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 2012 prevzame obve-
znosti za namene, za katere so načrtovane pravice pora-
be v letu 2012 in ki zapadejo v plačilo v letu 2013, v viši-
ni 60 odstotkov obsega pravice porabe na podskupinah 
kontov znotraj podprograma, načrtovanih v proračunu za 
leto 2012, v letu 2012 pa lahko prevzame obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v letu 2014, do višine 40 odstotkov 
obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v 
proračunu za leto 2012 po podskupinah kontov znotraj 
podprograma. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica prei-
de oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih  in drugih storitev, potrebnih za operativ-
no delovanje neposrednih uporabnikov.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega upo-
rabnika in načrtu razvojnih programov.

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 predho-
dno potrditi 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.

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

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 23.757 
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 47.515 evrov odloča župan in o porabi sredstev ob-
vešča občinski svet v skladu z zakonom.

4. POSEbNOSTI UPRAVlJANJA IN PRODAJE STVAR-
NEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA ObČINE

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.

11. člen 
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

12. člen 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
stvarnim premoženjem občine in najema pod vrednostjo 
10.000 € v posameznem primeru sprejme župan. 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

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 2012 lahko 
zadolži do višine 306.565 EUR.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna 
podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občin-
skega sveta Občine Trzin. 

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 Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 
2012 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2012- 2015 se skupaj z razširjenim splošnim delom Spre-
memb Proračuna Občine Trzin za leto 2012 objavijo na 
spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlo-
kom o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2012. 

Številka:  11-2.1.1/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.
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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), Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 123/2006-
ZFO-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 Obči-
ne Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je 
občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji, 23. 11. 2011 
sprejel 

SKLEP 

Občinski svet Občine po prvi obravnavi predloga Proraču-
na Občine Trzin za leto 2013, ki vključuje predlog Odloka 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2013, predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2013 – splošni del, predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2013 – posebni del, Načrt razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2012-2015 in Obrazložitev 
predloga  Proračuna Občine Trzin za leto 2013, ugotavlja, 
da je predlog v celoti ustrezno pripravljen.

Občinski svet sprejme Predlog Proračuna Občine Trzin za 
leto 2013 v prvi obravnavi in nalaga predlagatelju, da pri 
pripravi predloga za drugo obravnavo upošteva predloge 
iz razprav na sejah delovnih teles in občinskega sveta in iz 
delne javne razprave, organizirane pred drugo obravnavo 
predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2013. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na 
spletni strani Občine Trzin in začne veljati dan po objavi.   

Številka:  11-2.3/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (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), 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. 
RS, št. 24/00, 31/2000 – popr.), Programa razvoja športa v 
Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/03), Pravilnika 
o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini 

Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2011) in Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06) na 11. redni seji dne 23.11.2011 sprejel

lETNI PROGRAM šPORTA 
V ObČINI TRzIN zA lETO 2012

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98) se 
izvajanje občinskega programa športa v Občini Trzin, dolo-
či z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavno-
sti, potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, 
ki se zagotovijo v občinskem proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2012 za 
programe športa zagotovi 100.455 EUR, in sicer 54.200 
EUR za investicije v športno infrastrukturo in 46.255 EUR 
za dejavnosti izvajalcev letnega programa športa (športna 
društva, vrtec, šola ter morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2012 je prikazan po vsebini 
in obsegu proračunskih postavk ter po vsebinah in obsegu 
skladno z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je razvidna 
iz preglednice. 

A/letni program športa po proračunskih postavkah
   
zajema naslednja področja:

• obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev v 
obliki dotacij dodeljenih na podlagi razpisa,

• obseg sofinanciranja športa za vse – tekmovanja za 
Športno značko Občine Trzin,

• obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,
• obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje predšol-

skih in šoloobveznih otrok – razpis, 
• obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega vzdr-

ževanja športnih objektov in opreme. 

b/letni program športa po vsebinah Nacionalnega pro-
grama športa

1. šPORTNA VzGOJA OTROk IN MlADINE 

Proračunska postavka 0175 (11.130 EUR)
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Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2011 sofinancirajo:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok: 

1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru 
Zlatega sončka.

V skladu s področnim dogovorom se sofinancira 10 urni 
plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. 
do 15. leta:

1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za nepla-
valce na predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 
6. razredu devetletke.

Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverja-
nja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je za starše brez-
plačen.

1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju 
OŠ domžalske regije, PC Domžale in tekmovanja na držav-
nem nivoju.

Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju 
osnovnih šol domžalske regije in delež na nivoju PC Dom-
žale. Za tekmovanja na državnem nivoju se financira pre-
voz, prehrana in morebitne prijavnine.

1.2.3. Drugi 80 urni programi.

Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe špor-
tne vzgoje.

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2. izvaja OŠ Trzin 
v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.

Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 3. in 4., 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4 skupaj 24.300 EUR)

1.3. športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine 
(od 15. do 20. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za 
starostne kategorije od 6 do 15 let, ki nastopajo v tekmoval-
nih sistemih različnih športnih panog (kolektivne in individu-
alne panoge), ter za  programe športnih društev za starostne 
kategorije od 15 do 20 let, ki nastopajo v tekmovalnih sis-
temih različnih športnih panog (kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta
Sredstva so namenjena za 80 urne programe športne 
vzgoje v športnih društvih za udeležence, ki niso vključeni 
v tekmovalne sisteme.

Proračunska postavka 0165 
2. šPORTNA REkREACIJA 

Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe špor-
tno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to dejavnost 
izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna sredstva v 
skladu s pravilnikom.

Proračunska postavka 0165 
3. kAkOVOSTNI IN VRhUNSkI  šPORT

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki 
nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih starostne katego-
rije nad 20 let, od medobčinskega do državnega nivoja.

V okviru posebej razpisane vsote znotraj postavke 165, se 
v skladu s pravilnikom sofinancirajo tudi športniki svetov-
nega, mednarodnega in perspektivnega razreda (vrhunski 
šport).

Proračunska postavka 0165 
4. RAzVOJNE IN STROkOVNE NAlOGE V šPORTU:

V letu 2012 se sredstva namenijo za naslednja področja:

Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev

Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so potrebni 
za osnovno delovanje društva, in sicer na način, da društva 
lahko 25% sredstev za programe porabijo za osnovne ma-
terialne stroške društva.

Proračunska postavka 0165
4.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu.

Sofinancira se:

Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje 
strokovnega kadra, ki je bil že do sedaj uspešen pri svojem 
delu v društvih, nima pa za to ustreznega znanja.

Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih seminarjih 
in drugih izobraževalnih seminarjih.
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Proračunska postavka 0165
4.3. založniška dejavnost in informacijski sistem na 
področju športa

Sofinancira se:

Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugi 
periodičnih in občasnih športnih publikacij.

Na podlagi prijav na razpis izvajalcev Letnega programa 
športa se bo določilo, kateri programi se bodo sofinancirali 
v okviru točke 4.2. in 4.3. Za programe pod točko 4.2. in 
4.3. se nameni sredstva v okviru PP 0165. Višino sredstev 
določi komisija za vrednotenje športnih programov na pod-
lagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0165
4.4. Manjše prireditve športnih društev

V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev name-
ni za manjše prireditve. Višino sredstev določi komisija za 
vrednotenje športnih programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0166
5. športne prireditve – tekmovanja v okviru športne 
značke Občine Trzin (2.000 EUR)

Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne značke 
Občine Trzin bodo podrobneje določeni v razpisu za izbor 
izvajalcev.
                                                                               
Sredstva za prireditve za Športno značko se dodelijo po-
sameznim izvajalcem na podlagi kandidatur na javnem 
razpisu. 

Proračunske postavke od 0169 do 0173
6. Večje prireditve športnih društev (skupaj 4.825 EUR)

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vse-
bini širši (javni) pomen in so organizirane na območju Obči-
ne Trzin. V letu 2012 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo 
naslednjih prireditev:

Naziv prireditve Proračunska 
postavka

Namenska 

sredstva

Tek Petra Levca 0169 885 EUR

Občinsko prvenstvo v 
veleslalomu 0170 1000 EUR

Otroška olimpiada Trzin 0171 755 EUR

Prehodna skirca Borisa 
Paternosta Trzin 0172 1.737 EUR

Šahovski turnir ob občinskem 
prazniku 0173 448 EUR

Proračunska postavka 167

7. Sofinanciranje najemnin (4.000 EUR)

Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine), na 
katere se lahko prijavijo tudi društva s sedežem zunaj ob-
čine Trzin, za mlajše selekcije, če v njih trenirajo otroci iz 
Trzina. Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za dejavno-
sti športnih društev.

Proračunske postavke: 0113, 0114, 0174 in 259

8. šPORTNI ObJEkTI (54.200 EUR)

Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postav-
kah sredstva za naslednje namene:
• Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113 

(12.800 EUR)
• Naložbe v športno opremo, ki je vezana predvsem na 

objekt (oprema strelišča), PP 0174 (1.000 EUR)
• Naložbe v športne objekte ( ŠRP Trzin Mlake – v letu 

2012 namenjamo sredstva za projektno dokumentacijo 
in nadaljnje odkupe zemljišč za potrebe ureditve obmo-
čja v skladu z OPN za območje T14 za potrebe izvedbe 
2. etape II. faze). PP 0114 (20.000 EUR) 

• Naložbe v športne objekte (Montažno strelišče v OŠ Tr-
zin – V letu 2012 nameravamo urediti desno zaklonišče 
v OŠ Trzin v montažno strelišče za zračno orožje.) PP 
259 (20.400 EUR)

Sredstva so namenska za vzdrževanje in financiranje iz-
gradnje in obnove športnih objektov, kot sledi iz teksta po-
samezne alineje. V športne objekte bo vlagala neposredno 
občina in kasneje omogočala uporabo objektov različnim 
izvajalcem športnih programov. Pri vlaganju v montažno 
strelišče smo kandidirali na razpis Fundacije za financira-
nje športnih organizacij RS.

C/. Druge določbe 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev LPŠ (špor-
tna društva, šola …) se razdelijo v celoti na podlagi javnega 
razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis.
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Vsebina po proračunskih postavkah Proračunska Planirano Delež

Namen postavka proračun 2012 v %

A/Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev 46.255,00 46,05%

1. Letni program športa - razpis 165 24.300,00 24,19%

2. Športna značka Občine Trzin 166 2.000,00 1,99%

3. Velike občinske športne prireditve 0169-0173 4.825,00 4,80%

4. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih 
površin 167 4.000,00 3,98%

5. Letni program športa -razpis »Interesna športna 
vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok« 175 11.130,00 11,08%

b/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja 
objektov in opreme 54.200,00 53,95%

1. Naložbe v športne objekte  (projektna 
dokumentacija ŠRP, nakup zemljišč ŠRP,…) 114 20.000,00 19,91%

2. Naložbe v športne objekte (strelišče) 259 20.400,00 20,31%

3. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški 113 12.800,00 12,74%

4. Oprema za dejavnost športnih društev 174 1.000,00 1,00%

SkUPAJ lETNI PROGRAM šPORTA 20012 100.455,00 100,00%

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2012 se objavi 
v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati z dnem 
objave. 

Številka:  11-4/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

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), 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. 
RS št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/2009 Odl US: U-I-278-17, 
4/2010 in 20/2011), 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 11. redni seji, dne 23.11.2011 sprejel

lETNI PROGRAM kUlTURE 
V ObČINI TRzIN zA lETO 2012

1.

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012 določa 
redno dejavnost, programe in projekte na področju kultu-
re, ki se v celoti financirajo ali na podlagi javnega razpisa 
sofinancirajo, in naložbe, ki so financirane s sredstvi občin-
skega proračuna ter višino in namen sredstev, načrtovanih 
v Proračunu Občine Trzin za leto 2012. 

2. 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2012 so sredstva za kul-
turo namenjena za sofinanciranje in financiranje:

1. programov KUD Franc Kotar in drugih društev in or-
ganizacij oziroma izvajalcev, dejavnih v občini na po-
dročju kulture, ki se v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Ur.v. OT, št. 
8/2011) sofinancirajo na podlagi javnega razpisa;

2. programov medobčinskih oziroma občinskih javnih za-
vodov, ki delujejo v javnem interesu na   območju Obči-
ne Trzin na področju kulture in

3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent in 
organizator kulturnih prireditev oziroma drugih dejav-
nosti na tem področju ter
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4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo ter 
investicijskega in rednega vzdrževanja kulturnih objek-
tov in spomenikov lokalnega pomena na območju Ob-
čine Trzin. 

3.

Iz sredstev za kulturo iz 2. Točke tega Letnega programa 
se bodo na podlagi javnega razpisa in ob upoštevanja kri-
terijev Pravilnika, navedenega v prvi podtočki 2. točke tega 
Letnega programa kulture, financirale oziroma sofinancira-
le naslednje kulturne vsebine:

 - dejavnosti in projekti KUD Franc Kotar in drugih dru-
štev, kot n.pr. gledališke predstave za odrasle, gleda-
liške predstave za otroke, gostovanja ljubiteljskih gle-
daliških skupin s predstavami za odrasle in za otroke, 
koncerti, plesne prireditve, likovne razstave, predstavi-
tve celovečernih, kratkih, dokumentarnih in animiranih 
filmov, razne delavnice s kulturno vsebino za odrasle in 
otroke  in druge kulturne prireditve društev s kulturnimi 
programi ipd.;

 - stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti kot na primer vad-
ba in nastopi pevskega zbora, folklorne skupine in rez-
barske sekcije, igralske skupine ipd.; 

 - festivalska dejavnost društev; 
 - knjižnična, muzejska ter razstavna in druge dejavnosti 

javnih zavodov kot sta Knjižnica Domžale z enoto Kra-
jevna knjižnica Tineta Orla Trzin in Medobčinski muzej 
Kamnik; 

 - dejavnost in programi Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti za območja občin na območju UE Domžale; 

 - prireditve občinskega pomena, ki jih organizira sama 
Občina Trzin ali za njen račun na podlagi javnega raz-
pisa izbrani izvajalci, kot so prireditve v okviru festivala 
Trzinska pomlad, kulturni večeri, občinske proslave, 
mednarodni literarni večer ipd.;

 - varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z obmo-
čja Občine Trzin;

 - nadomestna gradnja na območju Jefačn'kove domačije 
oziroma delna obnova domačije in 

 - vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalne-
ga pomena.  

zap.
št. P.p. Naziv p.p. Sredstva 

v € Namen

1. 0026 Občinske prireditve, proslave 
in priznanja 12.200 Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za gostujoče 

izvajalce programov, za plačila SAZAS ipd.

2. 0029 Prireditev za odličnjake in druge 
prireditve 600

Sredstva so vsaj v višini 75 % namenjena za nakup knjig, 
zgoščenk z glasbo za odličnjake in za kulturni program na 
podelitvi priznanj.

3. 0030 Sredstva za božične in novoletne 
prireditve 8.500

Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za 
Miklavževanje (program in obdaritev)  in za kulturne 
programe na prireditvah za starejše občane in 
prednovoletno srečanje občanov  

4. 0092

Spodbujanje turistične dejavnosti 
(Florjanov sejem, predstavitev 
občine v Arboretumu Volčji potok 
in na sejmu Turizem in prosti čas, 
Mednarodni folklorni festival – 50 %)

9.500

Do 50 % teh sredstev se nameni za organizacijo 
kulturnega programa v okviru Florjanovega sejma, 
predstavitve občine v Arboretumu in za stroške 
folklornega festivala, ki se deloma sofinancira iz sredstev 
festivala Trzinska pomlad (pribl .50 %).

5. 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne 
dediščine 1.000

Sredstva so namenjena zlasti za  stroške zbiranja 
dokumentov in druge premične kulturne dediščine (npr. 
dokumenti in izvirni tiski I. Hribarja,  dr. T. Orla, M. Ručigaj 
ipd.).

6. 0255

Kulturni programi OT: Kulturni večeri 
(7), Trzinska pomlad, Mednarodni 
folklorni festival (50 %), Mednarodni 
literarni večer (s SC Pen)

15.100

Sredstva so namenjena za organizacijo, izvedbo in 
promocijo prireditev, deloma v organizaciji in izvedbi OT 
in deloma v izvedbi partnerjev na podlagi javnega razpisa 
(okrog 50 %). 

7. 0134 Muzejska dejavnost 9.000

Sredstva za financiranje dela Medobčinskega muzeja 
Kamnik, v delu, ki predstavlja uresničevanje javnega 
interesa za kulturo v Občini Trzin (razstave v CIH, 
sodelovanje pri projektu Jefačn'kove domačije, obdelava 
arheol. gradiva z Ongra itd.)
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8. 0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in 
spomenikov 1.000

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnavljanje 
spominskih obeležij in spomenikov lokalnega pomena 
(spomenik C. Štuparju idr.).

9. 0136
Zbiranje in predstavljanje 
etnološkega in zgodovinskega 
gradiva

1.000 Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter razstavljanje 
gradiva

10. 0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig 1.700
Podpora založniškim projektom v OT in o OT) in odkupi 
knjig za obdaritve in podpora pomembnim domoznanskim 
izdajam in pripravam na izdajo zbornika o Trzinu.

11. 0138
Dotacija Knjižnici Domžale za mat.
str. in Am; zagon. stroški in nakup 
gradiv za odd. v Trzinu

98.523

Občina Trzin v skladu z zakonom v ustreznem deležu 
sofinancira dejavnost  (mater. stroški, plače…) matične 
knjižnice in zagotavlja sredstva za delovanje Krajevne 
knjižnice T. Orla. 

12. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286 Občina vsako leto prispeva sredstva za dodatni nakup 10-
15 knjig  za šolsko knjižnico.

13. 0144 JSKD OI 962

Občina Trzin v obliki redne dotacije JSKD omogoča delo 
sklada, ki kot organizator in koordinator medobčinskih 
kulturnih programov, izobraževanj, revij in tekmovanj  v 
te programe vključuje tudi društva in druge organizacije z 
območja OT.

14. 0146
Materialni stroški, redno in 
investicijsko vzdrževanje ter oprema 
zgradbe Kulturnega doma v Trzinu

6.250

Sredstva so v obliki mesečnih dotacij namenjena KUD 
Franc Kotar Trzin kot upravljavcu stavbe KD za stroške 
energije, materialne stroške, redno in investicijsko 
vzdrževanje in za opremo zgradbe. 

15. 0254

Sredstva za sofinanciranje kulturnih 
programov kulturnih in drugih 
društev v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Trzin

10.000

S sredstvi s p.p. se na podlagi javnega razpisa 
sofinancirajo kulturni programi društev in drugih društev 
in drugih izvajalcev s sedežem ali stalnim bivališčem v 
Občini Trzin.  

4.

Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so namenje-
na za delovanje oziroma programe društev, se razdelijo 
izključno na podlagi javnega razpisa v skladu z oddani-
mi programi društev in drugih izvajalcev ob spoštovanju 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin.

Na podlagi javnega razpisa se do višine okrog 50 % razde-
lijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255.  

5.

Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del pro-
grama društva, naveden v tem Letnem programu, se lah-
ko izjemoma v manjšem obsegu sofinancira s sredstvi s 
proračunskih postavk 0160, 0255 ali 0089, kolikor gre za 
prispevek k promociji občine ali za podporo zlasti mladim 
in ustvarjalcem v tretjem življenjskem obdobju z območja 
Občine Trzin. O porabi sredstev z navedenih proračunskih 

postavk odloča župan v skladu z navedenimi izhodišči v 
prvem stavku tega odstavka.

V letu 2012 se lahko s teh proračunskih postavk financira-
jo tudi dodatni programi z mednarodno udeležbo, ki jih v 
času sprejemanja tega Letnega programa ni bilo mogoče 
predvideti.

6.

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012 se objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi. 

Številka:11-5/2011  ŽUPAN:
Datum: 23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 9/2011, 30. november 2011

211

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), 38. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 30. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 9/07) na 11. redni seji dne 23.11.2011 
sprejel naslednji 

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin se seznanja z Vmesnim po-
ročilom o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca.

2. Občinski svet Občine Trzin se seznanja z dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora o pregledu odprave po-
manjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za leto 2008 (za 
Strelsko društvo).

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in zač-
ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:11-6/2011  ŽUPAN:
Datum: 23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin 
 
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 4. 
korespondenčni seji dne 03.11.2011 sprejel 

VMESNO POROČIlO 
O NADzORU NAD FINANCIRANJEM GRADNJE VRTCA

Ime nadzorovanega organa: Občina Trzin, Mengeška ce-
sta 22, 1236 Trzin 

Odgovorna oseba nadzorovane osebe: Anton PERŠAK, 
župan 

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 
16.3.2011 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za 
nadzor nad financiranjem zgradnje vrtca. V delovno sku-
pino sta bila imenovana Marko Pavlišič in Cvetka Lippai. 
Na svoji 3. redni seji dne 13.4.2011 pa je Nadzorni odbor 
sprejel še sklep da se nadzor prične takoj, in ne pa šele po 
dokončanju projekta. 

15.9.2011 je bil s strani treh svetniških skupin posredovan 
dopis s zahtevo po izrednem nadzoru nad investicijo – 
GRADNJA VRTCA V TRZINU.

Namen in cilj nadzora:
 - preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in 

podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
 - preveriti skladnost finančnega poslovanja s proraču-

nom Občine Trzin;
 - ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig; 
 - poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
 - podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje 

organa.

Povzetek opravljenih nadzorov

Delovna skupina je dne 6.7.2011 opravila pregled doku-
mentacije s poudarkom na pregledu izvedbe javnega naro-
čila, izbiri izvajalca projekta in sklenjeno pogodbo. Ugotovili 
smo, da so na javni razpis prispele tri ponudbe, izmed ka-
terih je bila po kriterijih izbrana najugodnejša. Ugotovljeno 
je tudi bilo, da je po končanem izbirnem postopku eden 
od ponudnikov zahteval vpogled v dokumentacijo izbora, 
vendar se nato ni odločil za pritožbo. Seznanili smo se tudi 
s postopki izbire izvajalcev nadzora gradnje ter priprave 
razpisne dokumentacije. Na samo izvedbo javnega razpisa 
in izbiro izvajalca delovna skupina nadzornega odbora ni 
imela pripomb.

V nadaljevanju je delovna skupina načrtovala pogovor z 
nadzornikom gradnje in vmesni pregled izvajanja projekta 
ter plačil.

Na julijski seji nadzornega odbora dne 13.7.2011 nas je 
župan ustno obvestil o zapletih pri izvajanju pogodbe, ter 
napovedal, da obstaja možnost prekinitve pogodbe. Nad-
zorni odbor se je strinjal, da je izgradnja otroškega vrtca 
v Trzinu projekt velikega pomena, in, da naj župan stori 
vse potrebno, da bo do realizacije projekta vrtec prišlo 
čimprej.
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Zaradi dogajanja okoli gradnje vrtca je nadzorni odbor na 
septembrsko sejo, ki je potekala 7.9.2011, povabila župa-
na, da pojasni dogajanja okoli gradnje vrtca. Župan se je 
seje udeležil in nam podal kronologijo preteklega dogaja-
nja. Na kratko povzemamo: zaradi zamud pri izvedbi pro-
jekta je Občina Trzin enostransko odstopila od pogodbe, s 
čimer se izvajalec ni strinjal, nato pa so sklenili sporazum. 
S postopkom javnega naročila s pogajanji je občina Trzin 
izbrala novega izvajalca, ki pa je zaradi tega, ker je bil v pr-
votni pogodbi podizvajalec, lahko zelo hitro pričel z delom. 
Gradnja poteka, vendar bo iz omenjenih razlogov vrtec 
končan z zamudo glede na prvotni plan.

Delovna skupina je nameravala pregled podanega stanja 
izvesti po dopustu članov delovne skupine, vendar se je 
nadzorni odbor, na pobudo štirih svetniških skupin odločil, 
da vmesni pregled opravi predčasno. Pregled smo opravili 
v ponedeljek 19.9.2011 in nadaljevali v torek 20.9.2011.

Na podlagi sestankov in pregledane dodatne dokumen-
tacije smo ugotovili, da je Občina Trzin dne 15.10.2010 
sklenila pogodbo z izbranim izvajalcem SGP Tehnik d.d. 
iz Škofje Loke, v vrednosti 1.755.094 EUR + DDV z rokom 
dokončanja avgust 2011 in rušitvijo starega vrtca decem-
bra 2011. V pogodbi je bila navedena dinamika plačil po 
delih, na osnovi potrjene realizacije (gradbene situacije). 
Določeno je, da je cena fiksna in da izvajalec ni upravi-
čen do podražitev. Dogovorjena je bila garancija 5+5 let 
za kakovost izvedenih del ter 15 let za solidnost gradnje, 
za kar je bila dogovorjena bančna garancija v višini 10% 
pogodbene vrednosti. Dogovorjeni so bili penali v višini 2 
promila na dan, največ do 10% vrednosti izvedenih del. 
Na isti dan je bil sklenjen tudi aneks, ki je rok izvedbe 
podaljšal za 30 dni.

Občina in izvajalec sta imela relativno bogato korespon-
denco, kjer je Občina zahtevala izvajanje pogodbe. Iz do-
kumentacije izhaja, da je bilo tudi več delovnih sestankov 
z izvajalcem. Na enem dne 8.7.2011 je bila ugotovljena za-
muda 2 meseca in pol, sicer pa so bili dopisi 31.5., 6.6., … 
Občina je 8.6.2011 pridobila tudi pravno mnenje odvetnice 
Avrelije Barle, ter večkrat pozvala izvajalca, da preda pro-
jektno dokumentacijo.

13.7.2011 je Občina Trzin odstopila od pogodbe, na kar je 
21.7.2011 prejela odgovor. Izvajalec se s prekinitvijo ni stri-
njal, in za razlog za zamudo navajal dejstvo, da Občina Trzin 
ni pravočasno predala geomehansko poročilo. Navedba iz-
vajalca drži, res pa je, da izvajalec nikoli pred tem ni Občine 
Trzin pozval po predaji tega poročila, tako da je ta razlog za 
razumeti predvsem kot iskanje kakršnega koli razloga, da 

se krivda za prekinitev pogodbe zvali na Občino Trzin. Iste-
ga dne je izvajalec tudi predlagal nov terminski plan, zaradi 
zamude pri predaji geomehanskega poročila, kjer bi bil vrtec 
končan maja 2012 in rušitev starega septembra 2012. Tukaj 
navajamo le kratke povzetek dokumentacije, ki je obširna.

28.7.2011 sta Občina Trzin in SGP Tehnik sprejela spora-
zum o prekinitvi pogodbe, po kateri je bilo izvajanje del pre-
kinjeno 14.7.2011, ugotovljena skupna vrednost že izvede-
nih del v vrednosti 310.375,16 EUR + DDV, na kar izvajalec 
prizna 144.450,19 EUR popusta, za kar bo izdal dobropis. 
Preostanek v višini 194.340 EUR (vključno DDV) Občina 
plača po delih, delno podizvajalcu, delno vezano na pre-
dajo dokumentov in gradbišča. Občina Trzin se s spora-
zumom odpoveduje vsem zahtevkom na osnovi pogodbe, 
vključujoč pogodbeno kazen in zahtevam glede morebitne 
nekvalitetne gradnje.

4.8.2011 je bila izvršena primopredaja gradbišča.

Že 22.7.2011 so potekala pogajanja s podjetjem Jelovica 
hiše d.o.o., na osnovi česar je bila 19.8.2011 sklenjena po-
godba z novim izvajalcem, prejšnjim podizvajalcem, pod-
jetjem Jelovica hiše d.o.o. v vrednosti 1.691.000 EUR + 
DDV. Zaključek objekta 15.4.2012, z zaključkom 8.oddel-
kov 30.12.2011, vseh 10. pa 29.2.2012. V pogodbi je pred-
videna razveza pogodbe ob prekoračitvi kateregakoli roka 
za 45 dni. Dogovorjeni so penali v enaki višini kot pri prvotni 
pogodbi, garancijska doba pa 5 let in 1 dan, kar je bila tudi 
izhodiščna doba zahtevana v prvotnem javnem razpisu, iz-
vajalec SGP Tehnik pa je ponudil še 5 let več. Sklenjen je 
bil tudi aneks k pogodbi, ki premika datum izdelave projek-
tov za 11 dni (prvotno je bil naveden datum predaje pred 
podpisom pogodbe).

Obe pogodbi vsebujeta protikorupcijsko klavzulo. 

Novi izvajalec Jelovica hiše d.o.o., je bil izbran po postopku 
s pogajanji brez predhodne objave, o čemer je Občina ob-
vestila tudi odgovorno ministrstvo.

Upoštevajoč plačila za izvedena dela izvajalcu SGP Tehnik 
in pogodbo z novim izvajalcem Jelovica hiše d.o.o., ugo-
tavljamo, da se je vrednost izgradnje vrtca povečala za 
125.906 EUR + 20% DDV, vzrok za to podražitev pa je v 
dejstvu, da se je prvotna pogodba nanašala na vrtec z 8 
oddelki, nova pa se nanaša na 10 oddelkov. Možnost širi-
tve je bila predvidena že v naprej in odvisna od sredstev, 
ki bi jih občina dobila od države. Odločitev o širitvi projekta 
je bila sprejeta po odobritvi sredstev s strani države in ni 
povezana z menjavo izvajalca.
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Ugotovitveni del

Za dosedanje vodenje investicije in gradnje novega vrt-
ca, na osnovi dokumentacije, ki mu je bila predložena do 
19.9.2011 Nadzorni odbor izreka POZITIVNO MNENJE.

Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor seveda ni vesel zapletov glede graditve 
vrtca, vendar glede na razmere menimo, da so bili po-
stopki izvedeni korektno in z namenom čimprejšnjega 
zaključka projekta ob nespremenjeni vrednosti projekta. 
Odločitev, ali je bolje prekiniti pogodbo, se odpovedati 
pogodbeni kazni in nadaljevati z drugim izvajalcem, ali 
pa vztrajati pri izvedbi prvotne pogodbe in vnovčenju po-
godbeni kazni, kar bi lahko pomenilo še dodatno zamudo 
projekta, je sprejel župan. Menimo, da bi bilo smiselno in 
primerno, da se ob tako pomembnih odločitvah, gre za 
največji letošnji projekt Občine, župan predhodno posve-
tuje z občinskim svetom ali vsaj z pristojnim občinskim 
odborom.

Delovna skupina se zahvaljuje ga. Tavčar in ostalim sode-
lavcem na Občini, za ažurnost in pomoč, tudi izven delov-
nega časa.

Odziv nadzorovane osebe 

Župan je na 8.seji občinskega sveta 20.7.2011 obvestil ob-
činski svet o težavah s tedanjim izvajalcem in že nakazal, 
da lahko pride do zapletov. Odločitev sama po sebi pa je 
nesporno v pristojnosti župana. 

Številka: 060-3/2011 Predsednik delovne skupine
Datum: 08.11.2011  Marko Pavlišič l.r.

       
 
                                                                                                               
NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzorni odbor občine Trzin na 4. 
korespondenčni seji z dne 03.11.2011 sprejel

POROČIlO 
NADzORNEGA ODbORA 

O PREGlEDU ODPRAVE POMANJklJIVOSTI PRI 
PORAbI ObČINSkIh SREDSTEV zA lETO 2008

Ime nadzorovanega organa:

Strelsko društvo Trzin
Mengeška 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Andreja Gorjup, predsednik društva

Uvod

Nadzorni odbor je na 37. redni seji nadzornega odbora z 
dne 13.1.2010 sprejel sklep o nadzoru nad pregledom dru-
štev, katerim je izrekel pridržek z namenom, da preveri, če 
so odpravljene nepravilnosti, ki so bile ugotovljene s konč-
nim poročilom Nadzornega odbora o pregledu poslovanja 
za leto 2007. V delovno skupino za izvedbo nadzora sta bili 
prvotno imenovana Milica Erčulj in Andrej Kovačič, nato pa 
so bili dne 9.2.2011 na novo imenovani Katarina Kadunc, 
Cvetka Lippai in Mitja Kovaljev.

Dne 14.1.2010 smo od društva zaprosili:
- letno poročilo za leto 2008 (bilanca stanja, izkaz poslov-
nega izida, prilogo s pojasnili k izkazom in poročilo o poslo-
vanju društva) in
- obrazložitev prejetih in porabljenih sredstev od občine Tr-
zin v letu 2008 (ločeno za investicije in redno dejavnost)
- dokazila o odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s 
končnim poročilom Nadzornega odbora. 

Dne 14.2.2011 smo pregledali posredovano dokumentacijo 
s strani društva (predsednik društva Damijan Klopčič), ter 
ugotovili, da društvo ni posredovalo zahtevanih dokumen-
tov, temveč le kopije računov dobaviteljev za leto 2009. 
Dne 15.2.2011 smo društvo ponovno pozvali, da dopol-
ni dokumentacijo skladno z našim osnovnim zahtevkom. 
Kopije računov za leto 2009 smo ob tem tudi vrnili. Dne 
2.6.2011 smo društvo ponovno pozvali, da nam dostavi 
zahtevano dokumentacijo. Dne 20.7.2011 smo od društva 
prejeli odgovor na naše pozive, z opravičilom za zamudo 
zaradi menjave kadrov, vendar dokumentacija ponovno ni 
bila ustrezna. Dostavili so nam kopije prejetih računov za 
leto 2008. Dne 15.9.2011 smo izdali osnutek poročila nad-
zorovani osebi, kjer smo izrazili negativno mnenje zaradi 
nezmožnosti opravljanja nadzora, ker društvo ni posredo-
valo zahtevane dokumentacije, ki je potrebna za pregled 
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namenske porabe občinskih sredstev – za leto 2008 je 
Občina Trzin društvu namenila 9.613,69 EUR. Občini Trzin 
smo predlagali, da zaustavi nadaljnje financiranje nadzo-
rovane osebe, dokler nadzorni odbor ne prejme dokumen-
tacije, ki je potrebna za nadzor. Na omenjeni osnutek smo 
prejeli odziv nadzorovane osebe 21.9.2011 in zagotovljeno 
polno sodelovanje. Naknadno smo pridobili zahtevano do-
kumentacijo in tudi dodatna pojasnila ter nadzor zaključili 
dne 26.10.2011.

Namen in cilj nadzora:
 - preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in 

podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
 - preveriti skladnost finančnega poslovanja s proraču-

nom Občine Trzin za leto 2008;
 - ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
 - poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
 - podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje 

organa.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka mnenje s pridržkom o predmetu 
nadzora – pregled odprave pomanjkljivosti pri porabi ob-
činskih sredstev za leto 2008. 

Pridržek izrekamo zaradi neurejene dokumentacije, pred-
vsem pa neustrezno evidentiranje namensko porabljenih 
proračunskih sredstev. Društvo je v letu 2008 porabilo 
1.703 EUR za prireditev Prehodna Skirca Borisa Paterno-
sta in 7.910,69 EUR za redno dejavnost. Iz evidenc društva 
ni razvidna poraba sredstev po namenih (za redno dejav-
nost, po posameznih prireditvah). Priporočamo izboljšanje 
evidenc za namensko porabo proračunskih sredstev. 

Društvo nam je pojasnilo, da se zavedajo, da je bilo finanč-
no in materialno poslovanje društva v preteklih letih precej 
pomanjkljivo, kar skušajo v letu 2011 z novimi kadri in spre-
jetjem Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju 
društva v bodoče popraviti.

Nadzorni odbor na podlagi tega poročila priporoča ponov-
no izvedbo nadzora v letu 2012 za obračunsko leto 2011 z 
namenom pregleda odpravljenih pomanjkljivosti.

Številka: 060-1/2010 Predsednica delovne skupine:
Datum: 08.11.2011  Katarina KADUNC, l.r.

                                                         
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni 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), 22. člena Zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Ur. l. RS, št. 56/2008-UPB5, 58/2009, 36/2010, 
106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP), 
6. člena Zakona o voznikih (Ur. l. RS, Št. 109/2010) in 
18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin 
št. 2/99, 4/00, 5/03, 3/06 in 8/06) na 11. redni seji dne 
23.11.2011 sprejel

SKLEP O DOPOLNITVI
SklEPA O USTANOVITVI SVETA ObČINE TRzIN zA 
PREVENTIVO IN VzGOJO V CESTNEM PROMETU

Besedilo 4. odstavka Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine 
Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni 
vestnik OT, št. 10/99) se dopolni tako, da se za besedi-
lom »Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec« doda 
besedilo »:in Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva.«

Ta Sklep prične veljati z razglasitvijo, objavi pa se v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin. 

Številka:  11-7/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni 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), 22. člena Zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Ur. l. RS, št. 56/2008-UPB5, 58/2009, 36/2010, 
106/2010-ZMV, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP), 6. 
člena Zakona o voznikih (Ur. l. RS, Št. 109/2010), 18. čle-
na 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 preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu  (Ur.v. OT, št. 10/99) na 11. 
redni seji dne 23.11.2011 sprejel
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SKLEP
O RAzREšITVI IN IMENOVANJU ČlANOV SVETA 

ObČINE TRzIN zA PREVENTIVO IN VzGOJO V CE-
STNEM PROMETU

Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da bo 26.11.2011 
prenehal mandat članom Sveta Občine Trzin za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, imenovanim novembra 2007.

Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
se imenujejo: 

Aleš bAbNIk, Trzin 
Tatjana bOREC, Trzin,
Marija hOJNIk, Trzin,
Iztok kADUNC, Trzin in
Ivan NOVAk, Trzin.

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in zač-
ne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:  11-8.1/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni 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 Obči-
ne Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 3/06 in 8/06), Poslovnika ob-
činskega 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 11. redni seji dne 23.11.2011 sprejel

SKLEP
O RAzREšITVI IN IMENOVANJU ČlANOV SVETA 

ObČINE TRzIN zA VARSTVO UPORAbNIkOV 
JAVNIh DObRIN

  
Občinski svet Občine Trzin ugotavlja, da bo 26.11.2011 
prenehal mandat članom Sveta Občine Trzin za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin, imenovanim novembra 2007.

Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se 
imenujejo: 

Tomislav kRAlJ, Trzin,
branka šEbElA, Trzin,
Andrej zUPANC, Trzin.

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in zač-
ne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka:  11-8.2/2011  ŽUPAN:
Datum:   23.11.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ob-
čine 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, 79/09 in 51/2010), Zakona o 
lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB3 in 45/2008) in 
Statuta Občine Trzin ( Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) objavlja

 JAVNI POzIV 
zA PREDlOŽITEV PREDlOGOV kANDIDATOV zA 

NAMESTNIkA ČlANA ObČINSkE VOlIlNE kOMISI-
JE ObČINE TRzIN

 
Ponovno pozivamo, da nam podate predloge kandidatov 
za enega namestnika člana Občinske volilne komisije 
Občine Trzin. 

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah se člani 
volilne komisije in njihovi namestniki imenujejo po predlo-
gih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov. 

Predloge oddajte v zaprti kuverti do 06.12.2011, do 14:00 
ure na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
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Kandidaturam je potrebno predložiti soglasje kandidata, 
da se strinja s funkcijo namestnika člana Občinske volilne 
komisije Občine Trzin. Soglasje najdete na spletni strani 
Občine Trzin www.trzin.si, kjer je pod obvestili objavljen po-
novni javni poziv. 

Številka zadeve: 040-9/2011 Predsednica Komisije
Datum: 23.11.2011  za mandatna vprašanja,     

volitve in imenovanja                                                                                            
Milica ERČULJ, l.r.

                                                            
 
                                                  


