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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 8/2012, 28. november 2012

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-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 51/2010 in 40/2012- 
ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-
UPB4), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-
1A in 36/2011), Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010 
in 75/2012) 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 19. redni 
seji, 21. 11. 2012 sprejel 

SKLEP 
Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji dne 
21.11.2012 obravnaval predlog Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2014, predložen v obliki Odloka o Prora-
čunu Občine Trzin za leto 2014, predloga splošnega 
dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za 
leto 2014, predloga Načrta razvojnih programov Ob-
čine Trzin za leto 2013- 2016 in Obrazložitve Proraču-
na Občine Trzin za leto 2014 kot celote. 

Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu 
Občine Trzin za leto 2014, vključno s predlogom splo-
šnega in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za 
leto 2014, predlogom predloga Načrta razvojnih pro-
gramov Občine Trzin za leto 2013- 2016 ter obrazloži-
tvijo predloga proračuna kot celote v drugi obravnavi.
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2014 se ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti 
deli Proračuna Občine Trzin za leto 2014 se objavijo 
na spletni strani Občine Trzin. Proračun Občine Trzin 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne 1. januarja 2014. 

Številka: 19-1/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  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, 51/2010 in 40/2012- 
ZUJF), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/2011-
UPB4), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-
1A in 36/2011), Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, 
št. 86/2010 in 75/2012) in Statuta Občine Trzin (Ura-
dni vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 
2/2006 in 8/2006) je občinski svet Občine Trzin na 19. 
redni seji, 21. 11. 2012 sprejel 

OdLOK 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2014 določa 
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 2014 prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov. 

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

podskupina  
kontov

NAMEN PRORAČUN 2014

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.796.912
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.584.013

70 DAVČNI PRIHODKI 2.762.695
700 Davki na dohodek in dobiček 1.916.185
703 Davki na premoženje 766.900
704 Domači davki na blago in storitve 79.610
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 821.318
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 710.713
711 Takse in pristojbine 2.500
712 Globe in druge denarne kazni 63.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.005
714 Drugi nedavčni prihodki 34.500

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 533.838
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 533.838
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 0
 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 589.062

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 589.062

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.300.842
40 TEKOČI ODHODKI 1.390.010

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 454.317
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 78.983
402 Izdatki za blago in storitve 786.288
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 70.422

41 TEKOČI TRANSFERI 1.232.633
410 Subvencije 153.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 637.472
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 126.615
413 Drugi tekoči domači transferi 314.946
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.544.045
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.544.045
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 134.155

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 30.850
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 103.305



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 8/2012, 28. november 2012

145

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) 496.070
  

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL-

SKIH 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 DELE-
ŽEV(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.)
496.070

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 496.070

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012 - ocena 183.343

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na nasle-
dnje programske dele: področja proračunske porabe, 
glavne programe in podprograme, predpisane s pro-
gramsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te 
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpi-
sanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih po-
stavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni stra-
ni Občine Trzin. 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki:
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o var-
stvu 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 upo-
rabi za namene, določene z zakonom, 

3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za na-
mene, 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 telekomu-
nikacijsko in informacijsko infrastrukturo,

7. prihodki in naslova najemnine Doma starejših Tr-
zin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju 
Doma starejših Trzin,

8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so na-
menjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda in 
druge komunalne infrastrukture,

9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, 
ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju sku-
pnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje 
odpadnih voda,

10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospo-
darjenje 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 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika) med glavnimi programi v okviru posameznega 
področja proračunske porabe odloča na predlog ne-
posrednega uporabnika župan, ki o vsakem tovrstnem 
posegu obvesti občinski svet v skladu z zakonom.

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

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi po-
lovici leta poroča občinskemu svetu praviloma v me-
secu 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 razpi-
še javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načr-
tovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2014 prevzame 
obveznosti za namene, za katere so načrtovane pra-
vice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo v letu 
2015, v višini 60 odstotkov obsega pravice porabe 
na podskupinah kontov znotraj podprograma, načr-
tovanih v proračunu za leto 2014, v letu 2014 pa lah-
ko 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 2014 
po podskupinah kontov znotraj podprograma. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi po-
godbami, 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 stori-
tev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

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

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremi-
nja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 
20% mora predhodno 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. čle-

nu ZJF
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Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 
23.473,94 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezer-
ve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do 
višine 10.000 evrov župan in o porabi sredstev obve-
šča občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju 
proračuna. 

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se 
oblikuje v višini 46.947,88 evrov odloča župan in o 
porabi sredstev obvešča občinski svet v skladu z za-
konom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA 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 žu-
pan.

12. člen 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
in najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posame-
znem primeru sprejme župan. 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme 
župan.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki 
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravna-
nja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko žu-
pan oz. upravljavci nepremičnega premoženja občine 
sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino 
sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČI-
NE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov 

ter javnih podjetij)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad pre-
jemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplači-
la dolgov v računu financiranja se občina za proračun 
leta 2014 lahko zadolži do višine 292.321,06 EUR.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in jav-
na podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje 
Občinskega 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 nasle-
dnji dan po objavi.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2014 in 
Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2013- 
2016 se skupaj z razširjenim splošnim delom Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2014 objavijo na spletni 
strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2014.

Številka: 19-1.1/2012  ŽUPAN:
Datum:   21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

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, 51/2010 in 40/2012- ZUJF), Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur.l.RS, št. 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 
36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.
US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 
popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 
Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US: 
U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D), 
Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05-UPB2, 25/08, 
98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 
40/12-ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
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(Ur.l.RS št. 97/03, 77/05 in 120/05) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) na 19. redni seji dne 21.11.2012 sprejel 

SKLEP
o znižanju cen programov razvojnega oddelka 

vrtca Osnovne šole Roje

Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga 
Osnovne šole Roje sprejme cene programa v razvoj-
nem vrtcu Osnovne šole Roje mesečno na otroka:

• za I. starostno skupino 1.041,46 EUR,
• za II. starostno skupino 953,69 EUR,

stroški živil v ceni za obe skupini znašajo 59,18 EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka:  19-2/2012  ŽUPAN:
Datum:   21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 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, 51/2010 in 40/2012- ZUJF), Za-
kona o štipendiranju (Ur.l.RS, št. 59/07, 63/07, 40/09, 
62/10-ZUPJS, 40/12-ZUJF) in 9. člena Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) na 19. redni seji dne 21.11.2012 sprejel

PRAVILNIK
 o štipendiranju v občini Trzin

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za do-
delitev štipendije za nadarjene dijake in študente, di-
jake in študente iz manj premožnih družin in enkratne 
štipendije.

2. člen
(vir sredstev za štipendiranje)

Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz proračuna 
Občine Trzin.

3. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije)

Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, dija-
kom in študentom, ki se izobražujejo po dodiplomskih 
in podiplomskih študijskih programih z javno veljav-
nostjo, če so se prijavili na razpis, ki ga objavi Občina 
Trzin v Uradnem vestniku Občine Trzin in izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:
- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin,
- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje 

šole niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v  
1. letnik višješolskega oziroma visokošolskega  
izobraževanja niso starejši od 26 let,

- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo 
samostojne registrirane dejavnosti,

- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Za-
vodu RS za zaposlovanje,

- niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
- ne prejemajo druge štipendije ali drugih prejem-

kov za izobraževanje po drugih predpisih,
- niso pridobili finančne ali materialne pomoči za 

šolanje iz zasebnih virov najmanj v višini enole-
tnega zneska občinske štipendije za preteklo leto.

4. člen
(izobraževanje v tujini)

V primeru, ko se kandidat izobražuje v tujini, mora v 
vlogi predložiti tudi dokazilo o akreditiranosti izobraže-
valne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega 
programa, ki ga pridobi s strani institucije, ki izdaja taka 
dokazila v državi izobraževanja, prevod dokumentaci-
je ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti štu-
dija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem RS.

5. člen
(višina občinske štipendije)

Višina občinske štipendije v letu 2012 znaša 130,71 
EUR za vajence in dijake ter 172,31 EUR za študente. 
V nadaljnjih letih se januarja vsako leto višina štipen-
dije usklajuje v višini 50% uradno priznane inflacije 
oziroma deflacije.

6. člen
(dodatni pogoji za pridobitev štipendije za nadarjene)

Štipendija za nadarjene se lahko dodeli vajencem in 
dijakom, študentom višjih strokovnih šol ter študen-
tom visokošolskih zavodov, če:
- so dosegli najmanj prav dober šolski uspeh - va-

jenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno 
8,0 - študenti in 
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- so dejavni v društvenem, kulturnem, socialnem ali 
športnem življenju Trzina ter

- izkazujejo umetniško ali športno nadarjenost ali 
če so na področju izobraževanja dosegli javno 
priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih dveh 
letih.

Pri študentih višjih letnikov se uspeh ugotavlja tako, 
da se izračuna povprečje številčno izraženih ocen, 
doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v prete-
klem študijskem letu.

Za umetniško ali športno nadarjenost štejejo prejem 
regijskega ali državnega priznanja, uvrstitev do vključ-
no 3. nagrade na regijskem ali državnem tekmovanju, 
nagrajeno umetniško delo, mednarodno priznanje ali 
nagrada.

Za javno priznan uspeh oziroma izjemni dosežek na 
področju izobraževanja velja:
- zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na 

regijskem ali državnem tekmovanju;
- nagrajeno raziskovalno delo na regijskem ali dr-

žavnem nivoju;
- nagrajeno diplomsko delo.

7. člen

Pri izbiri imajo prednost kandidati z višjim šolskim 
uspehom - dijaki oziroma višjo povprečno oceno - 
študenti. V kolikor ima več kandidatov enak uspeh 
oziroma enako oceno se izbor naredi na podlagi me-
ril, ki se točkujejo in sicer vsako predloženo dokazilo, 
ki ni starejše od dveh let, z eno točko: 

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

2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali 
nagrajena diplomska naloga na regijskem ali 
državnem nivoju

3. mednarodno priznanje ali nagrada

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako 
oceno je izbran kandidat z višjim številom doseženih 
točk.

8. člen
(dodelitev enkratne štipendije)

Enkratna štipendija se lahko dodeli za izobraževanje 
ali izpopolnjevanje v tujini, če v RS ni ustrezne smeri 
in stopnje oziroma program izobraževanja ali izpopol-
njevanja.

Enkratna štipendija se lahko dodeli tudi za obiskova-
nje nižje ali srednje glasbene šole učencu z nadpov-
prečnim uspehom na tem področju na podlagi pripo-
ročila oziroma mnenja glasbene šole in če dohodki in 
premoženje družine tega učenca ne dosegajo cenzu-
sa za dodelitev republiške štipendije.

Izjemoma se lahko odobri štipendistu iz prejšnjega 
odstavka tega člena dodatna enkratna sredstva za 
kritje stroškov, neposredno povezanih z obiskova-
njem nižje ali srednje glasbene šole ali posebnega 
izpopolnjevalnega tečaja zunaj kraja bivanja, če pro-
silec obiskuje že vsaj srednjo glasbeno šolo. 

Enkratna štipendija se lahko odobri tudi za redni ali iz-
redni doktorski študij, če študent dosega nadpovpreč-
ne uspehe in o tem predloži ustrezna dokazila. V ko-
ledarskem letu se dodeli največ dve takšni štipendiji.

Višina enkratne štipendije ne sme preseči višine pol-
letne občinske štipendije za nadarjene študente. O 
višini štipendije odloča komisija.

Utemeljenemu predlogu za dodelitev enkratne štipen-
dije morajo biti priloženi: 
- življenjepis, 
- potrdilo o vpisu, 
- dokazilo o uspehu v preteklem letniku, 
- dokazila o udejstvovanju v društvenem, kultur-

nem, športnem življenju Trzina,
- pisna izjava, da ne prejema druge štipendije, 
- dokumentacija o izkazovanju posebne nadarjeno-

sti (izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija 
objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri znan-
stvenih raziskavah, priporočila in podobno), 

- podatki in dokazila o stroških izobraževanja ter 
- podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobra-

ževanje oziroma izpopolnjevanje (načrt financira-
nja).

Enkratne štipendije se praviloma podeljujejo celo leto 
oziroma do porabe sredstev za ta namen. Enkratno 
štipendijo je za isti program oziroma isto stopnjo pro-
grama ali študija mogoče pridobiti le enkrat.

9. člen
 (pogoji za dodelitev štipendije za dijake in študente 

iz manj premožnih družin)

Štipendija za dijake iz manj premožnih družin se lah-
ko dodeli vajencem in dijakom, če kandidat in njegova 
družina s svojimi dohodki in premoženjem ne prese-
gajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije. 
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Štipendija za študente iz manj premožnih družin se 
lahko dodeli študentom višjih strokovnih šol ter štu-
dentom visokošolskih zavodov, če kandidat in nje-
gova družina s svojimi dohodki in premoženjem ne 
presegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije 
za več kot 10 %.

Dohodki na družinskega člana se ugotavljajo tudi na 
način, kot ga določa veljavni zakon, ki ureja štipendi-
ranje. 

V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost 
pri izbiri kandidati z nižjim dohodkom na družinskega 
člana.
 
V posameznem razpisu se lahko podeli največ ena 
štipendija iz prvega in drugega odstavka tega člena.

10. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)

Štipendije po tem pravilniku, razen štipendij iz 8. čle-
na tega pravilnika, se dodelijo na podlagi javnega raz-
pisa, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
najkasneje do 31. oktobra.

Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje pogoje za 
dodelitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, ki jo 
mora predložiti kandidat, število razpisanih štipendij, 
vrsta razpisanih štipendij in rok za oddajo prijav ter 
druge podatke, ki so pomembni za odločanje o dode-
litvi štipendije.

Prijavi na razpis je treba priložiti:
- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko 

leto,
- dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu v 

preteklem letu,
- življenjepis,
- izjavo v zvezi z izpolnjevanjem splošnih pogojev iz 

3. člena tega pravilnika,
- kandidati za štipendije za nadarjene morajo pri-

ložiti tudi dokazila o vključevanju v delo trzinskih 
društev in organizacij, o dosežkih na regijskem 
ali državnem tekmovanju, o prejetih nagradah za 
umetniško ali raziskovalno delo na regijskem ali 
državnem nivoju, o nagrajeni diplomski nalogi, o 
uvrstitvah na regijskem ali državnem tekmovanju, 
dokazila o prejetem mednarodnem priznanju ali 
nagradi ali druga dokazila, ki izkazujejo nadarje-
nost,

- kandidati, za štipendije iz manj premožnih družin 
morajo vlogi priložiti tudi dokazila o dohodkih na 
družinskega člana za preteklo leto in dokazila o 

premoženjskem stanju družine oziroma izjavo, da 
kandidat in njegova družina soglašajo s pridobitvi-
jo podatkov o dohodkih in premoženju družine iz 
javnih evidenc,

- kandidati, ki se izobražujejo v tujini morajo priložiti 
tudi dokazilo o akreditiranosti izobraževalne usta-
nove in akreditiranosti izobraževalnega programa, 
prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo 
vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami 
oziroma vrednotenjem RS.

11. člen
(roki za izplačevanje štipendij)

Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec 
za celotno šolsko oziroma študijsko leto, razen v za-
ključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust 
ne izplačujejo.

12. člen
(omejitev izplačevanja štipendije na en letnik  

in eno leto absolventskega staža)

Štipendist lahko za posamezni letnik prejema štipen-
dijo eno leto v srednješolskem izobraževanju in eno 
leto za posamezni letnik na višješolskem ali visoko-
šolskem izobraževanju. Štipendije se izplačujejo tudi 
v času absolventskega staža, vse do diplome oziroma 
drugega enakovrednega dokaza o zaključka študija, 
vendar v celotni dobi študija le za eno študijsko leto. 

13. člen
(obveznost vsakoletne predložitve dokazov  

o izpolnjevanju pogojev)

Štipendist mora po vsakem zaključenem šolskem ali 
študijskem letu, najkasneje do 15. septembra za dija-
ke in 15. oktobra za študente, predložiti občini dokazi-
la o izpopolnjevanju pogojev tega pravilnika, in sicer:
- za štipendijo za nadarjene: 
- dokazilo o uspehu v preteklem letniku,
- potrdilo o vpisu v naslednji letnik,
- dokazila o udejstvovanju v društvenem, kultur-

nem, športnem življenju Trzina,
- pisna izjava, da ne prejema druge štipendije, 
- dokazilo o zaključku šolanja (potrdilo o opravlje-

ni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu oziroma 
drug enakovreden izkaz);

- za štipendijo za dijaka oz. študenta iz manj pre-
možne družine: 

- potrdilo o vpisu v naslednji letnik,
- pisna izjava, da ne prejema druge štipendije,
- dokazilo o dohodkih družinskih članov za preteklo 

leto in o premoženjskem stanju družine oziroma 
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izjavo o soglasju, da občina pridobiva podatke o 
dohodkih in premoženju družine iz javnih evidenc,

- dokazilo o zaključku šolanja (potrdilo o opravlje-
ni maturi, diplomi, magisteriju, doktoratu oziroma 
drug enakovreden izkaz).

14. člen
(mirovanje štipendije za tekoče šolsko leto  

oziroma študijsko leto)

Štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto mi-
ruje in se ne izplačuje:
- če štipendist ni izdelal letnika;
- če je izdelal letnik in ni izpolnil obveznosti iz prej-

šnjega člena tega pravilnika;
- štipendistu, ki v preteklem letu ni dosegel najmanj 

prav dobrega uspeha - dijak oziroma povprečne 
ocene prav dobro (8,0) - študent;

- štipendistu, ki se v preteklem letu ni vključeval v 
društveno, kulturno, športno življenje Trzina.

Občina nadaljuje izplačevanje štipendije po predloži-
tvi dokazil iz prejšnjega člena pravilnika z novim šol-
skim oziroma študijskim letom.

Kot opravičljiv zdravstveni razlog za neizpolnjevanje 
pogojev za štipendiranje šteje bolezen oziroma tele-
sna poškodba, ki vpliva na zmanjšanje učnih oziroma 
študijskih sposobnosti, pri čemer se upošteva mnenje 
zdravnika, vendar v celotni dobi šolanja ali študija naj-
več za 1 šolsko ali študijsko leto.

15. člen
(prenehanje štipendije)

Štipendija preneha, če je štipendist:
- pridobil kakšno drugo štipendijo,
- sklenil pogodbo o zaposlitvi ali samozaposlitvi,
- pridobil posojilo za študij,
- če mu je štipendija v preteklem letu mirovala, ra-

zlogi za mirovanje pa ostajajo tudi v tem šolskem 
oziroma študijskem letu,

- če je izgubil status vajenca ali dijaka oziroma štu-
denta, 

- spremenil izobraževalni program brez soglasja 
štipenditorja,

- navajal neresnične podatke.

16. člen
(vrnitev štipendije)

Štipendija se dodeljuje z namenom uspešnega za-
ključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je štipen-
dist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni dokončal. 

Prav tako mora vrniti celotno prejeto štipendijo štipen-
dist, ki je štipendijo pridobil na podlagi neresničnih 
podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki 
vplivajo na pridobitev ali ukinitev štipendije in štipen-
dist, ki ne maturira, diplomira, magistrira, doktorira 
oziroma zaključi šolanja v roku največ 1 leta po pote-
ku statusa dijaka, študenta ali absolventa. 
 

17. člen
(postopek obravnave vlog)

Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za socialno 
politiko, zdravstvo in dejavnost društev, ter 2 (dva) 
člana občinske uprave, ki ju določi direktor občinske 
uprave, obravnava popolne in v roku razpisa prispe-
le vloge za štipendije za dijake oz. študente iz manj 
premožnih družin v skladu z merili in kriteriji iz tega 
pravilnika.

Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za kulturo, šol-
stvo in šport in dejavnost društev, ter 2 (dva) člana ob-
činske uprave, ki ju določi direktor občinske uprave, 
obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge za 
štipendije za nadarjene ter v skladu z merili in kriteriji 
iz tega pravilnika.

Popolne vloge za enkratno štipendijo v skladu z 8. 
členom tega pravilnika obravnava komisija, ki jo se-
stavljajo člani Odbora za kulturo, šolstvo in šport in 
dejavnost društev, ter 2 (dva) člana občinske uprave, 
ki ju določi direktor občinske uprave. 

Komisiji pripravita predloge za dodelitev štipendij. 
Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava. Zo-
per odločitev lahko prosilec v roku 8 dni od prejema 
sklepa vloži pisni ugovor pri županu Občine Trzin.

18. člen

V primeru nezadostnega števila kandidatov ali neiz-
polnjevanja pogojev v posamezni skupini štipendij se 
razmerje, glede vrste štipendij, ki se podeli, na podla-
gi odločitve komisije lahko v teku postopka spremeni.
V kolikor z razpisom niso podeljene vse razpisane 
oziroma možne štipendije, se razpis lahko ponovi.

19. člen
(ureditev medsebojnih razmerij)

Medsebojna razmerja med Občino Trzin kot štipen-
ditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo. Po-
godbo o štipendiranju sklene s štipendistom župan 
Občine Trzin. Za štipendista, ki ni polnoleten, podpiše 
pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.
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20. člen
(opravljanje prakse)

Štipendisti opravljajo redno prakso, ki traja praviloma 
en mesec v letu. Razporeditev štipendistov na delov-
no prakso opravi občinska uprava na predlog komisi-
je za štipendije v skladu z dogovorom s štipendisti in 
direktorji javnih zavodov v Občini Trzin. Za opravljeno 
delo prejmejo štipendisti nagrado v zakonsko predpi-
sani višini.

21. člen
(poročanje)

Občinska uprava Občine Trzin v okviru poročil o iz-
vrševanju proračuna komisiji poroča o izpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti štipendistov in morebitni dru-
gi problematiki v zvezi s štipendiranjem.

Prehodne in končne določbe

22. člen

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati 
Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin št. 7/03, 12/10), razen za štipendiste Ob-
čine Trzin, ki so pridobili štipendijo pred sprejemom 
tega pravilnika, ostanejo v veljavi določila Pravilnika 
o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin št. 7/03, 12/10) do izteka veljavnosti sklenjenih 
pogodb. 

23. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  19-3/2012  ŽUPAN:
Datum:   21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB 2, 27/08 Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12-ZUJF), 95., 97. in 100. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11-UPB 8, 43/11 
Odl.US: U-I-166/10-8) in 9. člena Statuta Občine Tr-
zin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin, na 19. re-
dni seji, dne 21. 11. 2012, sprejel

O d L O K
O OBČINSKIH CESTAH IN CESTNOPROMETNI 

UREDITVI V OBČINI TRZIN

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Trzin in posto-

pek njihove kategorizacije;
– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– ureditev mirujočega prometa; 
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot ob-

vezne lokalne gospodarske javne službe;
– inšpekcijski nadzor.

2. člen
(smiselna uporaba predpisov in pojmov)

(1) Za vprašanja v zvezi z občinskimi cestami iz pr-
vega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s 
tem odlokom, se uporablja ostala veljavna zakono-
daja, ki ureja področje javnih cest in nekategorizi-
ranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen:

- dovolilnica je predpisan obrazec, ki ga izda občin-
ska uprava za potrebe parkiranja na posameznih 
parkirnih površinah v Občini Trzin;

- elaborat za postavitev objekta za obveščanje in 
oglaševanje je strokovno-tehnični elaborat, s ka-
terim je določena lokacija, prikaz objekta za ob-
veščanje in oglaševanje, način njegove postavi-
tve (izjava izdelovalca elaborata o upoštevanju 
mehanske odpornosti in stabilnosti objekta), opre-
deljeno pregledno polje, preglednostni prostor, va-
rovalni krog, pregledna berma v območju lokacije 
objekta ter drugi podatki, ki se nanašajo na objekt, 
njegovo lokacijo ali vpliv objekta na okolje in pro-
metno varnost;

- parkirnina je občinska taksa za parkiranje na jav-
nih površinah, določenih s tem odlokom;

- parkirni listek je obrazec za označitev časa, za ka-
terega se plača parkirnina;

- varovalni krog označuje območje križišč, kjer je 
obveščanje in oglaševanje zaradi zagotavljanja 
varnosti v prometu omejeno. Varovalni krog je 
krog s središčem v presečišču osi cest oziroma 
osi cest in kolesarskih stez oziroma osi cest in 
prehodov za pešce ter varovalnega pasu.
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(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen kot jih določajo predpisi, ki urejajo javne 
ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila 
in voznike.

II. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

3. člen
(upravljavec občinskih cest)

(1) Z občinskimi cestami upravlja občinska uprava, v 
skladu z materialnim pravom, ki pokriva področje 
javnih cest.

4. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)

(1) Občinska uprava Občine Trzin (v nadaljevanju: 
občinska uprava) opravlja strokovno tehnične, ra-
zvojne, organizacijske in upravne naloge za gradi-
tev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest.

(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja 

in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov 
teh načrtov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih 
cest;

– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del 

na občinskih cestah, za katere je predpisana izbi-
ra izvajalca, na podlagi predpisov o javnem naro-
čanju in nadzor nad izvajalci;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v in na občinskih ce-
stah;

– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah 
in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna pri-
merne porabe občine in vodenja združene eviden-
ce o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah, 
pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah 
na občinskih cestah in obdelavo zbranih podatkov;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi 
za varstvo občinskih cest in za zavarovanje pro-
meta na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razi-
skovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter 
sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste oziroma organom pristojnim za upravljanje z 
državnimi cestami in drugimi sosednjimi občinami 
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom 
in drugimi veljavnimi predpisi o javnih cestah.

III. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

5. člen
(občinske ceste)

(1) Občinske ceste na območju Občine Trzin so vse 
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

6. člen
(nekategorizirane ceste)

(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nekategorizira-
ne ceste, razen za tiste nekategorizirane ceste, ki 
se uporabljajo za javni cestni promet.

(2) Na nekategorizirani cesti, kjer lastniki ali od njih 
pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin 
dovolijo, da se uporablja za javni cestni promet, 
mora biti upravljanje, vzdrževanje, prometna si-
gnalizacija in varstvo prometa na njih v skladu s 
predpisi, ki veljajo za javne ceste.

7. člen
(kategoriji občinskih cest)

(1) Lokalne ceste v naselju Trzin se v skladu z merili 
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve pod-
kategoriji: zbirne krajevne ceste (LZ) ter krajevne 
ceste (LK).

8. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira občinski svet 
Občine Trzin (v nadaljevanju: občinski svet) na 
predlog župana Občine Trzin (v nadaljevanju: žu-
pan). Hkrati s kategorizacijo občinskih cest občin-
ski svet določi, kateri vrsti prometa so namenjene.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti 
predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za ceste oziroma organom pristojnim 
za upravljanje z državnimi cestami po postopku, 
določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.

9. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in na-
domeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo 
kot prometne površine, se določijo po postopku iz 
osmega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest predla-
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ga občinskemu svetu župan. Predlogi morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo jav-
nih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med držav-
ne ceste odloči občinski svet na predlog ministra, 
pristojnega za promet ali župana. Spremembe in 
prenosi se opravijo po medsebojnem usklajevanju 
interesov obeh predlagateljev in ob upoštevanju 
meril za kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred 
predajo nove ceste v promet.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repu-
blike Slovenije o prenosu državne ceste med občin-
ske ceste, ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

10. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni 
promet, lahko lastnik ali upravljavec te ceste pre-
dlaga občini njen prenos ter kategorizacijo.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 
deset let;

- ima širino vozišča najmanj 4 m;
- lastništvo nepremičnine, proste bremen, po kateri 

poteka cesta je z vpisom v zemljiško knjigo prene-
seno na Občino Trzin.

(3) Določba drugega odstavka tega člena ne veljata 
za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga 
določajo predpisi o gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske 
ceste odloči občinski svet na predlog župana, 
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 
osmega člena tega odloka.

IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST

11. člen
(gradnja občinskih cest)

(1) Gradnja in vzdrževanje občinskih cest je v javnem 
interesu. Izvajalec gradnje se izbere na podlagi 
predpisov, ki urejajo javno naročanje.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekon-
strukcijo občinske ceste se določijo tudi ureditev 
občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe 

ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti 
ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za par-
kirišča, avtobusna postajališča in druge prometne 
površine, površine za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje 
cest in za nadzor cestnega prometa.

(3) Uvrstitev novozgrajene ceste med občinske ceste 
in kategorizacija se opravita po postopku za kate-
gorizacijo občinskih cest, kot je določen v osmem 
členu tega odloka.

(4) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ce-
ste, s katerim se nadomesti del te ceste, mora 
imeti enako kategorijo, kot rekonstruirana občin-
ska cesta.

(5) Novozgrajena občinska cesta pridobi status graje-
nega javnega dobra lokalnega pomena.

12. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve  

bčinske ceste)

(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto presta-
viti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, 
mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elemen-
ti, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam 
predpisov o javnih cestah. Tako nadomeščeni od-
sek občinske ceste mora biti zgrajen najmanj z 
elementi nadomeščene občinske ceste. Za poseg 
v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora in-
vestitor objekta ali naprave pridobiti soglasje ob-
činske uprave. Stroške prestavitve občinske ceste 
krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prvega odstavka tega člena lahko 
zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske 
ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve ob-
čine za boljše elemente nadomeščenega dela 
občinske ceste od elementov, določenih v prvem 
odstavku tega člena.

13. člen
(obveznost usklajenega projektiranja in gradnje  

gospodarske javne infrastrukture)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste v cestnem svetu predvideva tudi gradnja 
druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne slu-
žijo občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna 
dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske 
javne infrastrukture.

(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekon-
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strukcije objektov gospodarske javne infrastruktu-
re iz prvega odstavka tega člena je pristojna ob-
činska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov posamezne gospodarske javne infra-
strukture iz prvega odstavka tega člena krije njen 
upravljavec.

14. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prej-
šnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi 
za parkirišča, počivališča in druge potrebe udele-
žencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela 
skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega čle-
na se lahko občinski cesti ali njenemu delu, ki ne 
služi več namenu za katerega ji je bil dodeljen sta-
tus oziroma je bila v celoti uničena in je ni mogoče 
obnoviti ali se je namesto nje zgradil drug objekt z 
enakim namenom splošne rabe, odvzame status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem prenosu med nekate-
gorizirane ceste oziroma prihodnjem ravnanju s 
to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena 
prometu, odloči občinski svet na predlog župana.

15. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje kategoriziranih 
občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

16. člen
(javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest)

(1) Obvezno gospodarsko javno službo rednih vzdr-
ževalnih del na občinskih cestah odda občinska 
uprava, po postopku in pod pogoji, ki so določeni 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

17. člen
(vzdrževanje križišč občinske ceste in križanj)

(1) V območju križišča občinske ceste z nekategori-
zirano cesto vzdržuje izvajalec rednega vzdrže-
vanja občinskih cest vozišče in prometno signa-
lizacijo občinske ceste do roba njenega cestnega 
sveta.

18. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Občinska uprava oziroma izvajalec rednega vzdr-
ževanja občinske ceste lahko začasno, vendar 
največ za dobo enega leta, prepove ali omeji upo-
rabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa po-
sameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne 
mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanj-
šanje dovoljene hitrost vozil in drugi ukrepi), če je 
občinska cesta ali njen del v takem stanju:

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-
met posameznih vrst vozil, 

– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil po-
spešeno propadanje te ceste, 

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nana-
šajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na 
njej (posebne razmere zaradi snega, poledice, 
odjuge, močnega vetra, burje, nenadne poškodbe 
ceste ali ovire na cesti).

(2) Občinska uprava oziroma izvajalec rednega vzdr-
ževanja občinske ceste morata o ukrepih, ki jih 
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prvega 
odstavka tega člena, po elektronski poti obvestiti 
ministrstvo, pristojno za promet, policijo, pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in javnost na krajevno 
običajen način najmanj pet dni pred izvedbo ukre-
pa na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje pr-
vega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izva-
jalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja interven-
cije ob prometnih in drugih nezgodah ter izrednih 
dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obve-
stiti upravljavca občinske ceste, policijo, pristojno 
občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za 
ceste in javnost na krajevno običajen način.

(4) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega 
člena, lahko župan, odredi prepovedi in omejitve 
uporabe ceste, katerih trajanje je daljše od enega 
leta.

(5) Župan, lahko na posameznih občinskih cestah, 
ki potekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s 
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katerimi potekajo državne ceste enakih ali boljših 
prometno tehničnih lastnosti, odredi prepovedi in 
omejitve uporabe občinske ceste za tovorna vozi-
la, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 
ton, razen za prevoze teh vozil v lokalnem prome-
tu, če je to potrebno zaradi povečanja pretočnosti 
prometa ali varstva naravnega in bivalnega okolja.

(6) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste mora iz-
vesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru 
izvajanja te javne službe.

(7) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih 
ukrepov in na predpisan način ne obvešča subjek-
tov po tretjem odstavku tega člena, odgovorna 
oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z 
globo 100 EUR.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST  
IN PROMETA NA NJIH

19. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanje-
ga roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdol-
žne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne 
projekcije najbolj izpostavljenih robov objektov na 
zemljišče ter znaša največ:

-  pri lokalnih zbirnih krajevnih cestah (LZ) 8 metrov,
-  pri lokalnih krajevnih cestah (LK) 6 metrov,
-  pri javnih poteh (JP) 4 metre,
-  pri občinskih kolesarskih poteh (JK) 2 metra.

20. člen
(vloga za izvajanje del v varovalnem  

pasu občinske ceste)

(1) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ce-
ste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občin-
ske ceste.

(2) Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v varo-
valnem pasu občinske ceste mora vsebovati:

− podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi kate-
rih se predlaga,

− podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
− skico, s katere je razviden poseg.

(3) Upravljavec občinske ceste izda, po predhodno 
ugotovljeni skladnosti posega s prostorskimi akti 
in zakonodajo, soglasje iz prvega odstavka tega 

člena, če s predlaganim posegom v varovalnem 
pasu ni prizadeto:

- varovanje občinske ceste in prometa na njej,
-  njena širitev zaradi prihodnjega razvoja prometa,
-  varovanje njenega videza,
-  varovanje preglednost na odsekih uvozov iz funk-

cionalnih zemljišč,
-  vzdrževanje cest (npr. odlaganje snega, ipd.).

(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem 
pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izved-
be ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa 
na njej.

21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje 
ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upra-
vljavce druge gospodarske javne infrastrukture v 
cestnem telesu ali ob njem najmanj 45 dni pred 
začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z 
gradnjo oziroma rekonstrukcijo občinske ceste.

(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge go-
spodarske javne infrastrukture iz prvega odstav-
ka tega člena na razpolago razpoložljive podatke, 
potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upra-
vljavce gospodarske javne infrastrukture v ce-
stnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo gra-
diti ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali 
na občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora občino obvestiti o namerava-
nih posegih najmanj 45 dni pred začetkom del.

(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravno 
osebo, samostojnega podjetnika posameznika in 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
če pred začetkom del iz tretjega odstavka tega 
člena pravočasno ne obvesti občine o namerava-
nih posegih, njihovo odgovorno osebo pa z globo 
100 EUR.

22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja gospo-

darske javne infrastrukture)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodar-
ski javni infrastrukturi na občinski cesti, se lahko 
opravljajo le s soglasjem občinske uprave.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka 
tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad 
opravljanjem teh del.
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(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če je s poškodbami objektov in naprav gospo-
darske javne infrastrukture, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma 
življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala 
večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodar-
ske javne infrastrukture mora takoj odstraniti nepo-
sredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elek-
tronski poti obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja 
občinskih cest. Upravljavec gospodarske javne in-
frastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, 
vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih 
delih po elektronski poti obvestiti občinsko upravo, 
pristojni inšpekcijski organ za občinske ceste in iz-
vajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Če se mora zaradi del iz tretjega odstavka tega 
člena omejiti uporaba občinske ceste, mora upra-
vljavec gospodarske javne infrastrukture, vgraje-
ne v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske 
ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti 
obvestiti pristojno policijsko postajo, občinsko 
upravo, pristojni inšpekcijski organ za občinske 
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest ter javnost na krajevno običajen način.

(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek prav-
na oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
brez soglasja občinske uprave izvaja vzdrževalna 
in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi 
na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z 
danim soglasjem, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 200 EUR.

(6) Z globo 1.000 EUR v se kaznuje za prekršek upra-
vljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v 
nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

 
23. člen

(posegi v občinsko cesto zaradi gradnje  
gospodarske javne infrastrukture)

(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastruk-
ture, je dovoljeno graditi v območju občinske ceste 
in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka 
tega člena se določijo način, pogoji in nadzor nad 
opravljanjem teh del. Pri izdaji soglasja se upo-
rabljajo izdane tehnične specifikacije in tehnične 
smernice za javne ceste.

(3) V primeru gradnje gospodarske javne infrastruktu-
re ali njenih priključkov v območju občinskih cest, 
je vsak posamezni investitor gradnje le-te, dolžan 
predhodno pridobiti ustrezne služnostne oziroma 
druge pravice za poseg in uporabo gospodarske 
javne infrastrukture ali njenih priključkov v obmo-
čju občinskih cest, s sklenitvijo služnostne oziroma 
druge ustrezne pogodbe z lastnikom zemljišča.

(4) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca 
gospodarske javne infrastrukture, da objekte in 
naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potreb-
no zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske 
ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste 
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preure-
ditve objektov in naprav gospodarske javne infra-
strukture krije njihov upravljavec, razen če to ni v 
nasprotju s pogoji iz soglasja občinske uprave za 
njihovo napeljavo oziroma gradnjo.

(5) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz 
prvega odstavka tega člena, če bi objekti in na-
prave gospodarske javne infrastrukture ogrožali 
občinsko cesto, promet ali varnost na njej, bistve-
no oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali 
morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna 
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali gradi 
v nasprotju z danim soglasjem, njihova odgovorna 
oseba pa z globo 200 EUR.

24. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev  

na občinski cesti)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske 
ceste izda občinska uprava in ga vroči predlagate-
lju zapore. O izdaji dovoljenja občinska uprava ob-
vesti pristojni inšpekcijski organ za občinske ceste 
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(2) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat 
zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja ozna-
čevanje in zavarovanje del na javnih cestah in ovir 
v cestnem prometu, mora vloga vsebovati podat-
ke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se 
predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in na-
vedbo tipske sheme začasne prometne ureditve 
in skico začasne prometne signalizacije.

(3) Občinska uprava lahko spremeni čas in trajanje 
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med priredi-
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tvami, predvidenimi s koledarjem večjih kulturnih 
ali športnih prireditev občinskega pomena, med 
turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske 
ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinskih 
cest. 

25. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za delno ali popolno 
zaporo občinske ceste mora vsebovati:

− podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi kate-
rih se predlaga,

− podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
− skico, s katere je razviden poseg.

(2) K vlogi mora biti predloženo tudi soglasje upra-
vljavca ceste, v primeru priključitve na gospodar-
sko javno infrastrukturo tudi soglasje upravljavca 
gospodarske javne infrastrukture.

(3) Vse stroške za izvedbo zapore občinske ceste in 
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije 
njen predlagatelj. 

(4) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske 
ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest na stroške 
predlagatelja zapore.

26. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Opravljanje spremljajočih dejavnosti na namen-
skih površinah ob občinskih cestah je dovoljeno 
samo z in v skladu s soglasjem občinske uprave.

(2) Namenske površine za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti ob občinskih cestah odda občinska 
uprava, po postopku in pod pogoji, ki so določeni 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje, najugodnej-
šemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

(3) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi 
z opravljanjem spremljajočih dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena, vključno s tehničnimi pogoji 
rabe površin ter postavitve objektov in naprav, se 
uredijo s pogodbo med občino in ponudnikom. Za 
uporabo namenske površine mora ponudnik pla-
čati posebno takso, določeno z odlokom, ki ureja 
občinske takse.

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko ob-
činska uprava na površinah ob občinskih cestah, 
ki niso namenjene opravljanju spremljajočih de-
javnosti, na vlogo prosilca izda za največ dva me-
seca soglasje za opravljanje dejavnosti (prodaja 
sezonskega sadja ali zelenjave ter druge hrane, 
prodaje izdelkov lokalne obrti in podobno), če s 
tem ni ogrožena prometna varnost in če postavi-
tev dovoljuje občinski (podroben) prostorski načrt. 
V soglasju se določijo tehnični pogoji glede rabe 
površine ter pogoji za postavitev objektov in na-
prav.

(5) Vloga za izdajo soglasja za uporabo namenske 
površine mora vsebovati podatke o lokaciji s ski-
co, opis oblike ter velikosti zasedbe površine in 
navedbo časa trajanja zasedbe in namena.

(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki postavi na površinah ob občinskih ce-
sti, določenih za te namene, objekte in naprave 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v 
nasprotju s soglasjem občinske uprave.

(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki po-
stavi na površinah ob občinskih cesti, določenih 
za te namene, objekte in naprave za opravljanje 
spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s so-
glasjem občinske uprave, njihova odgovorna ose-
ba pa z globo 200 EUR.

27. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševa-
nje ter oglaševanje v območju občinskih cest je 
v občini Trzin dovoljeno le v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje. 

(2) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševa-
nje ter oglaševanje v območju občinske ceste je 
dovoljeno le z dovoljenjem in v skladu s pogoji iz 
dovoljenja pristojnega organa občinske uprave.

(3) Postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje 
je v območju občinske ceste zunaj naselja prepo-
vedano. 

(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena 
lahko občinska uprava izda soglasje za postavitev 
objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opre-
deljeni kot enostavni objekti: 
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– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne 
varnosti, 

–  če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost 
izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu občin-
ske ceste, 

– če se objekt za obveščanje in oglaševanje po-
stavlja na servisne prometne površine občinske 
ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali 
pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila 
oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste. 

(5) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob ob-
činskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven 
preglednega polja, pregledne berme, pregledno-
stnega prostora, varovalnega kroga, območja pri-
ključka in območja vzdolž vozišča ceste, predpi-
sanega za postavitev prometne signalizacije. 

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je do-
voljeno postavljanje obešank izven varovalnega 
kroga občinskih cest.

(7) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob ob-
činskih cestah je prepovedano.

(8) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja 
za obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti, elektronskim prometnim znakom, štetji in 
kontroli prometa ipd. 

(9) Obvestila za obveščanje in oglaševanje ne smejo 
vsebovati elementov, ki so po obliki, barvi ali sim-
bolih enaki oziroma podobni prometni opremi ali 
prometni signalizaciji.

(10) Soglasje za postavitev objektov iz četrtega in 
petega odstavka tega člena, katerih gradnja je 
predvidena v območju občinske ceste, izda občin-
ska uprava na podlagi predloženega elaborata za 
postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, 
razen v primeru obvestila, namenjenega izboljša-
nju prometne varnosti, katerega postavitev odredi 
občinska uprava.

(11) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s tretjim, sedmim in 
devetim odstavkom tega člena ali brez soglasja 
postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v ob-
močju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s 
pogoji iz soglasja.

(12) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek prav-
na oseba in samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 

ki ravna v nasprotju s tretjim, sedmim in devetim 
odstavkom tega člena ali brez soglasja postavi 
objekt za obveščanje in oglaševanje v območju 
občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji 
iz soglasja, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 EUR.

28. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob cestišču  

občinske ceste)

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo, ob 
cestišču občinske ceste, imeti na strehah objek-
tov, s katerih se lahko na cestišče občinske ceste 
vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč morajo z objektov ob cestišču 
občinske ceste odstraniti ledene sveče pravoča-
sno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v 
prometu. 

(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob 
cestišču občinske ceste redno porezati veje dre-
ves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov ali 
poljščine, tako, da ne segajo na cestišče občinske 
ceste in ne poslabšujejo ali onemogočajo pregle-
dnosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet. 

(3) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob cestišču 
občinskih cest v naselju morajo vzdrževati zemlji-
šča tako, da se doseže in ohrani urejen videz na-
selja.

(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim od-
stavkom tega člena.

(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek prav-
na oseba in samostojni podjetnik posameznik in 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki 
ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
200 EUR.

29. člen
(priključek na občinsko cesto)

(1) Vsak lastnik nepremičnine ima lahko samo en pri-
ključek na javno cestno omrežje. Če ima lastnik 
več zaporednih nepremičnin ob občinskih cesti 
ali nepremičnine ležijo ena poleg druge, občinska 
uprava s soglasjem določi en skupni priključek, 
notranje zasebno cestno omrežje pa mora lastnik 
zgraditi na lastnih nepremičninah.



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 8/2012, 28. november 2012

160

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega čle-
na lahko lastnik nepremičnine zaprosi za dodaten 
priključek na isto občinsko ali drugo javno cesto, 
če zato obstajajo tehtni razlogi in dokazi, ki bi z 
razbremenitvijo prvega priključka bistveno pove-
čalo prometno varnost udeležencev v prometu in 
kolikor to dopuščajo podrobni prostorski načrti za 
območje, kjer se nahaja individualni priključek. 

(3) Stroške gradnje ali rekonstrukcije priključka na 
občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne 
prometne signalizacije, krije investitor priključka.

(4) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo 
prometno signalizacijo je sestavni del občinske 
ceste.

VII. PROMETNA UREDITEV

30. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev na občinskih cestah določi s 
sklepom župan. 

(2) Občinska uprava mora uskladiti prometno signali-
zacijo z izdanim sklepom v predpisanem roku. 

31. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na občinskih cestah)

(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi 
prometne signalizacije in prometne opreme na ob-
činskih cestah odloča občinska uprava.

(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in 
druga obvestilna signalizacija samo v skladu s 
predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo. O po-
stavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije 
odloča občinska uprava, ki ima pravico do povrni-
tve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstra-
nitev. 

32. člen 
(svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) 

(1) Prometno ureditev po tem odloku spremlja, daje 
predloge in pripombe svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu Občine Trzin, ki ga imenuje 
občinski svet Občine Trzin.

(2) Svet predvsem ocenjuje stanje varnosti v cestnem 
prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne 

skupnosti programe za varnost cestnega prometa 
in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira 
izvajanje nalog na podlagi programov za varnost 
cestnega prometa na lokalni ravni, sodeluje pri iz-
vajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju 
in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordi-
nira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih pu-
blikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter 
druge naloge s področja prometne varnosti.

VIII. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA

33. člen
(ustavitev in parkiranje)

(1) Ustavitev in parkiranje je, poleg v zakonu, ki ureja 
pravila cestnega prometa in v tem odloku našte-
tih primerih, prepovedano tudi na javnih površinah 
kot so igrišča, parki, zelenice, rekreacijske povr-
šine, zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) 
ter na vseh drugih javnih površinah, ki niso name-
njene prometu vozil.

(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
parkira vozilo na javni površini iz prvega odstavka 
tega člena.

34. člen
(ureditev mirujočega prometa)

(1) Javne parkirne površine, ki ležijo na zemljiščih v 
javni oziroma občinski lasti, v Občini Trzin so:

- parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu par-
kiranju;

- parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo 
parkirnine;

- parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo 
parkirnine;

- ostale parkirne površine.

35. člen
(pogoji za parkiranje na javnih parkirnih površinah)

(1) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovo-
ljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in 
zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa.

(2) Dovoljeni čas parkiranja, način parkiranja in obve-
znost plačila parkirnine na javnih prometnih povr-
šinah morajo biti določeni s predpisano prometno 
signalizacijo.
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36. člen
(parkirne površine, na katerih je uvedeno  

plačilo parkirnine)

(1) Župan določi parkirne površine, na katerih je uve-
deno plačilo parkirnine. Višino parkirnine določi s 
sklepom v skladu z določili zakona, ki določa fi-
nanciranje občin.

(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so:
-  posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih 

cest; 
-  parkirne površine na in ob voziščih javnih cest.

(3) Na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina, 
mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek 
namestiti na armaturno ploščo za vetrobranskim 
steklom v vozilu ter vozilo po izteku časa, za kate-
rega je bila plačana parkirnina, odpeljati. 

(4) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena 
morajo biti označene s predpisano prometno si-
gnalizacijo. 

(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
na parkirni površini, na katerih je uvedeno plačilo 
parkirnine:

- ne plača parkirnine na predpisan način;
- ne namesti parkirnega listka na vidnem mestu v 

vozilu; 
- po izteku časa, za katerega je bila plačana parkir-

nina, ne odpelje vozila.

37. člen
(dovoljenje za brezplačno parkiranje)

(1) Na parkirnih površinah, na katerih je uvedeno pla-
čilo parkirnine, lahko občinska uprava na podlagi 
vloge izda dovoljenje za brezplačno uporabo te 
parkirne površine. Hkrati z dovoljenjem izda ob-
činska uprava tudi dovolilnico za parkiranje. 

(2) Do dovolilnice so upravičeni:
- stanovalci s stalnim prebivališčem na območju 

Občine Trzin;
- službena vozila organov lokalne skupnosti;
- osebje javnih zavodov ali javnih podjetij, katerih 

(so)ustanovitelj je Občina Trzin;
- službena vozila izvajalcev obveznih lokalnih go-

spodarskih javnih služb;
- izvajalci gospodarskih javnih služb, ki dela opra-

vljajo po naročilu in za Občino Trzin; 
- službena vozila pravnih oseb, službena vozila in 

vozila za službene potrebe samostojnih podjetni-

kov-posameznikov, posameznikov, ki samostojno 
opravljajo dejavnost, ki dela opravljajo po naročilu 
in za Občino Trzin.

(3) Dovolilnico za parkiranje je imetnik dolžan name-
stiti na vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim 
steklom.

(4) Dovolilnico za parkiranje sme imetnik uporabiti 
samo v vozilu, za katerega je izdana. 

(5) Parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno 
plačilo parkirnine, je brezplačno tudi za imetnike 
parkirne karte iz 66. člena Zakona o pravilih ce-
stnega prometa.

(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ne namesti dovolilnice iz drugega odstavka ali 
parkirne karte iz petega odstavka tega člena na 
vidno mesto v vozilu pod vetrobranskim steklom.

(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
uporabi dovolilnico iz drugega odstavka tega čle-
na v vozilu za katerega ni izdana.

(8) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
namesti na vidno mesto v vozilu neveljavno dovo-
lilnico.

(9) Neupravičeno uporabljeno dovolilnico, v nasprotju 
s četrtim odstavkom tega člena, občinski redar od-
vzame in jo pošlje pristojnemu organu. O odvze-
mu izda potrdilo. 

38. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, bivalnih 
vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov)

(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil, bivalnih 
vozil, vozil za mobilno oglaševanje in avtobusov 
na javnih parkirnih površinah je prepovedano.

(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek voznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega čle-
na.

39. člen
(parkirna mesta vozil na električni pogon)

(1) Župan lahko določi potrebno število parkirnih 
mest, namenjenih izključno uporabi za potrebe 
parkiranja vozil na električni pogon, za čas njiho-
vega polnjenja.
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(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena 
morajo biti označene s predpisano prometno si-
gnalizacijo, ki lahko določa tudi pogoje parkiranja. 

(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
parkirno površino iz drugega odstavka tega člena 
uporabi v nasprotju z določbami prvega odstavka 
tega člena.

40. člen
(prehod za vozila)

(1) Kdor si želi zagotoviti nemoteno uporabo priključ-
ka za prehod vozil, v primeru, da mora pri tem 
prečkati javni pločnik ali da ga sicer pri uporabi 
priključka ovirajo morebiti parkirana vozila na ob-
činski cesti, lahko pridobi dovoljenje pristojnega 
organa za enotno označitev zakonito urejenega 
priključka z napisom »prehod za vozila« in ustre-
zno signalizacijo, ki mu zagotavlja tako nemoteno 
prečkanje pločnika, kot prepoveduje parkiranje 
vseh vozil oziroma onemogočanje prehoda vozil 
na območju priključka.

(2) Občinska uprava, na podlagi vloge stranke - na-
ročnika, javnemu vzdrževalcu občinskih cest, izda 
odločbo - odredbo za postavitev prometnega zna-
ka III-119 »prehod za vozila«. V vlogi mora stran-
ka opredeliti problem. Plačnik nakupa, postavitve 
in vzdrževanja prometnega znaka je naročnik pro-
metnega znaka. Vzdrževalec javnih prometnih po-
vršin stranki na podlagi izdane odredbe - odločbe 
izda predračun na podlagi katerega naročnik po-
ravna strošek nabave, postavitve in morebitnega 
vzdrževanja prometnega znaka. 

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki 
označi prehod za vozila, brez dovoljenja občinske 
uprave. 

(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki označi prehod za vozila, 
brez dovoljenja občinske uprave, njihova odgo-
vorna oseba pa z globo 200 EUR.

41. člen
(odgovornost lastnika vozila)

(1) Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa 
po tem odloku storjen z vozilom, pa ni mogoče 
ugotoviti, kdo je storilec, se kaznuje za prekršek 
lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, razen če 
dokaže, da tega prekrška ni storil. 

(2) Če je lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, s 
katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstav-
ka, pravna oseba, državni organ ali samoupravna 
lokalna skupnost, se kaznuje za prekršek njihova 
odgovorna oseba. 

IX. POOBLASTILA IN UKREPI  
OBČINSKEGA REDARSTVA

42. člen
(pooblastila in ukrepi občinskega redarstva)

(1) Nadzor nad določbami od 33., 34., 35., 36., 37., 
38., 39., 40. in 41. člena tega odloka na občinskih 
cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporablja-
jo za javni cestni promet in državnih cestah v na-
selju opravljajo občinski redarji pristojne skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in re-
darstvo« s sedežem v Trzinu.

(2) Občinski redarji nadzirajo izvajanje tega odloka v 
okviru nadzora cestnega prometa.

X. INŠPEKCIJSKI NADZOR

43. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega 
odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih 
občinskih cestah po katerih poteka javni promet 
opravljajo inšpektorji pristojne skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s 
sedežem v Trzinu.

(2) Za inšpektorja za ceste občinskega inšpekcijske-
ga organa je lahko imenovan posameznik, ki iz-
polnjuje pogoje po zakonu, ki ureja inšpekcijski 
nadzor.

44. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad iz-
vajanjem določb tega odloka ima občinski inšpek-
tor za ceste pravice in dolžnosti kot jih ima po za-
konu o cestah in drugih predpisih, ki urejajo javne 
ceste.

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občin-
skih cest ima občinski inšpektor poleg pravic in 
dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še pravico 
in dolžnost:
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- nadzirati ali so izpolnjeni pogoji za postavljanje 
objektov za obveščanje in oglaševanje v območju 
javne ceste po tem odloku;

- odrediti odstranitev objekta za obveščanje in ogla-
ševanje, ki je v območju občinske ceste postavljen 
brez soglasja ali v nasprotju s pogoji iz izdanega 
soglasja ali se uporablja v nasprotju s pogoji iz iz-
danega soglasja.

45. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

(1) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukre-
pov in vročanje inšpekcijskih odločb se izvede po 
določbah zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za 
kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti ob-
vestilo o poskusu vročanja, šteje tudi gradbišče, 
objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim 
se vodi postopek. 

(3) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena 
pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

46. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)

(1) Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v 
skladu z določbami tega zakona, se opravlja po 
določbah zakona, ki ureja splošni upravni posto-
pek.

47. člen
(izvajanje denarnih izvršb)

(1) Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter 
drugih odločb in sklepov, izdanih na podlagi tega 
zakona v zvezi s plačili kazni na podlagi tega za-
kona, izvršuje pristojna davčna oziroma carinska 
uprava, v okviru svojih pristojnosti.

48. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja  

znakov, ukazov in odredb)

(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekr-
škovni organ za vse prekrške iz tega odloka, stor-
jene na cestah, ki jih nadzorujejo v okviru svoje 
pristojnosti, razen za prekrške iz 33., 34., 35., 36., 
37., 38., 39., 40. in 41. člena tega odloka.

(2) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za pre-
krške iz 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40. in 41. 
člena tega odloka, storjene na cestah, ki jih nad-
zorujejo v okviru iz svoje pristojnosti.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških)

(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli 
pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po 
dosedanjih predpisih. 

50. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
-  Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 5/01 in 9/08).
-  Sklep OS o prepovedi vožnje tovornih vozil, trak-

torjev in delovnih strojev med 22.00 in 6.00 uro na 
ulicah Peske in Špruha v OIC Trzin (Uradni ve-
stnik Občine Trzin, št. 7/07) ostane v veljavi do 
sprejetja novega sklepa.

-  Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, kjer je 
časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje 
parkirnina, višine parkirnine ter načina plačevanja 
parkirnine (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/09) 
ostane v veljavi do sprejetja novega sklepa.

51. člen
(začetek veljavnosti odloka)

(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 19-5/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.
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Na podlagi 25., 101. in 120. člena Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo (U.L. RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), Pravilnika o izvedbi javne-
ga poziva in javnega razpisa (U.L. RS, št. 43/10), 21. 
in 29. člena Zakona o lokalni 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, 51/2010 in 40/2012 - 
ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, št. 
2/99,4/00,5/03,2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 19. redni seji dne 21.11.2012 sprejel

Spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti  

v Občini Trzin

1. člen

Črta se 6. alineja v 4. členu Pravilnika.

2. člen

V 5. členu se doda nova 6 alineja, ki se glasi: 
- »da programe s katerimi se prijavljajo na razpis 

izvajajo sami, oziroma pretežno z lastnim član-
stvom, kar ne izključuje strokovne pomoči men-
torjev v skladu s 1.,2. in 3. alinejo točke Ad 4 v 15. 
členu Pravilnika.« 

3. člen

7. člen se deloma črta in deloma spremeni, tako da 
se glasi:

»7. člen
Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, iz-
pelje strokovna komisija, ki jo sestavljajo članice in 
člani odbora občinskega sveta za kulturo, šolstvo, 
šport in dejavnost društev in dva člana občinske upra-
ve, ki ju določi župan. 

O odpiranju se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj na-
slednje podatke: prisotne člane komisije, seznam 
prispelih vlog z nazivom oz. imenom prijavitelja ter 
naslovom projekta oz. programa in ugotovitve o pra-
vočasnosti in popolnosti prispelih vlog.

Strokovna komisija odpre in obravnava samo tiste 
vloge, ki so prispele na občino do roka, določenega 
z javnim razpisom. Vloge se odprejo po enakem vr-
stnem redu, kot so prispele na občino. 

O dodelitvi sredstev posameznim kulturnim programom 
in projektom s sklepom odloči strokovna komisija iz pr-
vega odstavka tega člena na podlagi tega pravilnika in 

ob smiselni uporabi veljavne področne zakonodaje. 
Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o 
vsaki ustrezni vlogi posamično odločbo.« 

4. člen

V 8. členu se 3. alineja dopolni tako, da se za vejico 
doda:
»ki vključuje vrednostno presojo predlaganih progra-
mov in projektov z vidika sporočilnosti in estetske vre-
dnosti,« 

5. člen 

V 8. Členu se doda nova 4. alineja, ki se glasi:
- »izbira izvajalca občinske prireditve ali projekta, 

če se na razpisano prireditev ali projekt prijavi več 
možnih izvajalcev,«

6. člen 
v 9. člen se doda nova 8. alineja:
- »zaveza izvajalca, da bo prijavljeni program izve-

del v skladu s pogoji iz 5. člena tega pravilnika,«

7. člen

15. člen se spremeni tako da se :
- v 4. alineji točke Ad 1 število točk 40 nadomesti s 

število »80« 
- v 1. alineji točke Ad 4 število točk 100 nadomesti s 

številom »500«
- v 2. alineji točke Ad 4 številu točk 60 nadomesti s 

številom »300« 
- v 3. alineji točke Ad 4 številu točk 30 nadomesti s 

številom »150« 

8. člen

V 15 členu se besedilo 5. Alineje v okviru točke Ad 2 
spremeni tako, da se glasi: 
»Samostojne prireditve manjšega pomena, (pono-
vitev koncerta ali .gledališke predstave, filmska pro-
jekcija celovečernega filma ali večer kratkih filmov, 
recitala, multimedijskega dogodka, plesnega večera, 
revije ali akademije oziroma recitala v Trzinu in go-
stovanje te vrste dogodka v Trzinu na povabilo in v 
organizaciji izvajalca, ki kandidira),«

9. člen

17. člen se spremeni tako da: 
• Se 6. odstavek glasi:
 »Ključna merila za vrednotenje in izbiro kulturnih 

projektov so:
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- preteklo kakovostno delo predlagatelja projekta 
in število uspešno izvedenih istovrstnih projektov 
oziroma prireditev,

- kakovostna skupina predlagatelja iz 15. člena 
tega Pravilnika

- napovedana finančna soudeležba pri financiranju 
projekta

- možnost izvedbe prireditve z lastnim članstvom
- vsebina, sporočilo in obseg predlaganega projek-

ta,
- skladnost z Letnim programom kulture«
• se v 7 odstavku črta zadnji stavek;
• se v 7 odstavku v predzadnjem stavku za besedo 

Pravilnika vejica spremeni v piko, besedilo za ve-
jico pa se črta;

• se v 8 odstavku se za besedno zvezo redne dejav-
nosti doda besedno zvezo »oziroma programa«

10. člen 

Spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 19-6/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  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, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), Zako-
na 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 19. redni 
seji, dne 21.11.2012 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V 
OBČINI TRZIN ZA LETO 2013

1.

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2013 dolo-
ča redno dejavnost, programe in projekte na področju 
kulture, ki se v celoti financirajo ali na podlagi javne-
ga razpisa sofinancirajo, in naložbe, ki so financirane 
s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen 
sredstev, načrtovanih v Proračunu Občine Trzin za 
leto 2013. 

2. 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2013 so sredstva za 
kulturo namenjena za sofinanciranje in financiranje:
1. programov KUD Franc Kotar in drugih društev in 

organizacij oziroma izvajalcev, dejavnih v občini 
na področju kulture, ki se v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin 
(Ur.v. OT, št. 8/2011) sofinancirajo na podlagi jav-
nega razpisa;

2. programov medobčinskih oziroma občinskih jav-
nih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na ob-
močju Občine Trzin na področju kulture in

3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent 
in organizator kulturnih prireditev oziroma drugih 
dejavnosti na tem področju ter

4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo 
ter investicijskega in rednega vzdrževanja kultur-
nih objektov in spomenikov lokalnega pomena na 
območju Občine Trzin. 

3.

Iz sredstev za kulturo iz 2. Točke tega Letnega progra-
ma se bodo na podlagi javnega razpisa in ob upošte-
vanja kriterijev Pravilnika, navedenega v prvi podtočki 
2. točke tega Letnega programa kulture, financirale 
oziroma sofinancirale naslednje kulturne vsebine:

– dejavnosti in projekti KUD Franc Kotar in drugih 
društev, kot n.pr. gledališke predstave za odrasle, 
gledališke predstave za otroke, gostovanja ljubi-
teljskih in poklicnih gledaliških skupin s predsta-
vami za odrasle in otroke, koncerti, plesne prire-
ditve, likovne razstave, predstavitve 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 
vadba in nastopi pevskega zbora, folklorne skupi-
ne in rezbarske sekcije, igralske skupine ipd.; 

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

nosti javnih zavodov kot sta Knjižnica Domžale z 
enoto Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin in Med-
občinski muzej Kamnik; 

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

– prireditve občinskega pomena, ki jih organizira 
sama Občina Trzin ali za njen račun na podlagi 
javnega razpisa izbrani izvajalci, kot so prireditve 
v okviru festivala Trzinska pomlad, kulturni večeri, 
občinske proslave, mednarodni literarni večer ipd.;
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– varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z 
območja Občine Trzin;

– nadomestna gradnja na območju Jefačn’kove do-
mačije oziroma delna obnova domačije in 

– vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lo-
kalnega pomena. 

Zap.št. P.p. Naziv p.p. Sredstva 
v € Namen

1. 0026 Občinske prireditve, proslave 
in priznanja

11.000 Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za go-
stujoče izvajalce programov, za plačila SAZAS 
ipd. 

2. 0029 Prireditev za najuspešnejše 
učence in druge prireditve

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

3. 0030 Sredstva za božične  
in novo- letne prireditve 

8.000 Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za Mi-
klavže vanje (program in obdaritev) in za kultur-
ne 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 organiza-
cijo kulturnega programa v okviru Florjanovega 
sejma, predstavitve občine v Arboretumu in za 
stroške folklornega festivala, ki se deloma so-
financira 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 dedišči-
ne (npr. dokumenti in izvirni tiski I. Hribarja, dr. T. 
Orla, M. Ručigaj ipd.).

6. 0255 Kulturni programi OT:  
Kulturni večeri (6-7),  
Trzinska pomlad, Mednaro-
dni folklorni festival (50 %), 
Mednarodni literarni večer  
(s SC Pen)

15.100 Sredstva so namenjena za organizacijo, izved-
bo in promocijo prireditev, deloma v organizaciji 
in izvedbi OT in deloma v izvedbi partnerjev na 
podlagi javnega razpisa (do 80 %). 

7. 0134 Muzejska dejavnost 13.810 Sredstva za financiranje dela Medobčinskega 
muzeja Kamnik, v delu, ki predstavlja uresniče-
vanje javnega interesa za kulturo v Občini Tr-
zin (razstave v CIH, sodelovanje pri programu 
Jefačn’kove domačije, obdelava arheol. gradiva 
z Ongra itd.)

8. 0135 Vzdrževanje spominskih 
obeležij in spomenikov

1.000 Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obna-
vljanje spominskih obeležij in spomenikov lokal-
nega pome na (spomenik C. Štuparju idr.).

9. 0136 Zbiranje in predstavljanje 
etnološkega in  
zgodovinskega gradiva

1.000 Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter raz-
stavljanje gradiva

10. 0137 Založniška dejavnost  
in odkupi knjig

3.700 Podpora založniškim projektom v OT in o OT) in 
odkupi knjig za obdaritve in podpora pomemb-
nim domoznanskim izdajam in pripravam na iz-
dajo ter izidu zbornika o Trzinu.

11. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale 
za mat.str. in amortizacijo in 
nakup gradiv za oddelek v 
Trzinu

96.036 Občina Trzin v skladu z zakonom v ustreznem 
deležu sofinancira dejavnost (mater. stroški, pla-
če…) matične knjižnice in zagotavlja sredstva za 
delovanje Krajevne knjižnice T. Orla. 
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4.

Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so name-
njena za delovanje oziroma programe društev, se raz-
delijo izključno na podlagi javnega razpisa v skladu 
z oddanimi programi društev in drugih izvajalcev ob 
spoštovanju Pravilnika o sofinanciranju kulturnih de-
javnosti v Občini Trzin.

Na podlagi javnega razpisa se največ do višine 80 % 
razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255. 

Za festival Trzinska pomlad se v letu 2013 nameni 
10.000 €, pri čemer izvajalec zagotovi najmanj deset 
prireditev oziroma dogodkov različnih umetniških zvr-
sti v največ desetih dneh, vključno z dvema koncema 
tedna. 

5.

Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del 
programa društva, naveden v tem Letnem programu, 
se lahko izjemoma v manjšem obsegu sofinancira s 
sredstvi s proračunskih postavk 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 2013 se lahko s teh proračunskih postavk finan-
cirajo 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 2013 se 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne ve-
ljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 19-7/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lo-
kalni 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, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), 7. člena Za-
kona 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), Odloka o Spremembah Proračuna Občine 
Trzin za leto 2013 (ur.v. O.T 7/2012) in Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) na 19. redni seji, dne 21.11. 2012 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2013

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 
22/98) se izvajanje občinskega programa športa 

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 omo-
goča delo sklada, ki kot organizator in koordina-
tor medobčinskih kulturnih programov, izobraže-
vanj, 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 namenjena za stroške energije, ma-
terialne stroške, redno in investicijsko vzdrževa-
nje in za opremo zgradbe Kulturnega doma.

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 stal-
nim bivališčem v Občini Trzin. 
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v Občini Trzin določi z letnim programom športa, ki 
določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za nji-
hovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovi-
jo v občinskem proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 
2013 za programe športa zagotovi 106.355,00EUR, 
in sicer 60.600,00 EUR za investicije v športno infra-
strukturo in 45.755,00 EUR za programe izvajalcev 
letnega programa športa (športna društva, vrtec, šola, 
vrhunski športniki in morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2013 je prikazan po vse-
bini in obsegu proračunskih postavk ter po vsebinah 
in obsegu skladno z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je raz-
vidna iz preglednice. 

A/Letni program športa po proračunskih postav-
kah

Zajema naslednja področja :
• obseg sofinanciranja športnih programov izvajal-

cev 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 

predšolskih in šoloobveznih otrok – razpis, 
• obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega 

vzdrževanja športnih objektov in opreme. 

B/Letni program športa po vsebinah Nacionalne-
ga programa športa

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Proračunska postavka 0175 (11.130 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2013 sofinan-
cirajo:
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 

neplavalce na predmetni stopnji in preverjanje znanja 
plavanja v 6. razredu devetletke.
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in 
preverjanja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je 
za starše brezplačen.

1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na 
nivoju OŠ domžalske regije, PC Domžale in tekmova-
nja na državnem nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na ni-
voju osnovnih šol domžalske regije in delež na nivoju 
PC Domžale. Za tekmovanja na državnem nivoju se 
financira prevoz, prehrana in morebitne prijavnine.

1.2.3. Drugi 80 urni programi.
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe 
športne 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 mla-
dine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport
Sredstva so namenjena za programe športnih dru-
štev, za starostne kategorije od 6 do 15 let, ki nasto-
pajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog 
(kolektivne in individualne panoge), ter za programe 
športnih društev za starostne kategorije od 15 do 20 
let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih špor-
tnih panog (kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine. 
Sredstva so namenjena za 80 urne programe špor-
tne 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 
športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to 
dejavnost izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo do-
datna sredstva v skladu s pravilnikom.

Proračunska postavka 0165 
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe športnih dru-
štev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih sta-
rostne kategorije nad 20 let, od medobčinskega do 
državnega nivoja.
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V okviru posebej razpisane vsote znotraj postavke 
165, se v skladu s pravilnikom sofinancirajo tudi špor-
tniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 
razreda (vrhunski šport).

Proračunska postavka 0165 
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPOR-
TU:
V letu 2013 se sredstva namenijo za naslednja po-
dročja:

Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so po-
trebni za osnovno delovanje društva, in sicer na na-
čin, da društva lahko 25% sredstev za programe po-
rabijo za osnovne materialne stroške društva.

Proračunska postavka 0165
4.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-
nje strokovnih kadrov v športu.
Sofinancira se:
• Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopol-

njevanje 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.

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 pro-
grama 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 podlagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0165
4.4. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev 
nameni za manjše prireditve. Višino sredstev določi 
komisija za vrednotenje športnih programov na pod-
lagi prejetih prijav

Proračunska postavka 0166
5. Športne prireditve – tekmovanja v okviru Špor-
tne značke Občine Trzin (1.500 EUR)

Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne znač-
ke Občine Trzin bodo podrobneje določeni v razpisu 
za izbor izvajalcev.

Sredstva za prireditve za Športno značko se dodeli-
jo posameznim izvajalcem na podlagi kandidatur na 
javnem razpisu. 

Proračunske postavke od 0169 do 0173
6. Večje občinske športne prireditve, v izvedbi 
športnih društev (skupaj 4.825 EUR)

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po 
svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na 
območju Občine Trzin. V letu 2013 bo Občina Trzin 
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanci-
ranje športnih programov.

Proračunska postavka 167
7. Sofinanciranje najemnin (4.000 EUR)
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemni-
ne), na katere se lahko prijavijo tudi društva s sede-
žem zunaj občine Trzin, za mlajše selekcije, če v njih 
trenirajo otroci iz Trzina. Sredstva se razpišejo hkrati 
z razpisom za sofinanciranje športnih programov.

Proračunske postavke: 0113, 0174 in 259
8. ŠPORTNI OBJEKTI (60.600 EUR)
Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih 
postavkah sredstva za naslednje namene:
• Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113 

(12.800 EUR)
 Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obno-

ve športnih objektov na javnih igriščih. Popravilo 
poškodb po vandalizmih, zamenjava in popravilo 
dotrajanih zaščitnih mrež in ostale opreme (koši, 
klopi, goli, ograja…). 

• Naložbe v športno opremo, ki je vezana predvsem 
na objekt, PP 0174 (1.000 EUR)

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 Bo-
risa Paternosta Trzin 0172 1.737 EUR
Šahovski turnir ob 
občinskem prazniku 0173 448 EUR
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• Naložbe v športne objekte (Montažno strelišče v 
OŠ Trzin – V letu 2013 nameravamo urediti de-
sno zaklonišče v OŠ Trzin v montažno strelišče za 
zračno orožje.) PP 259 (46.800,00 EUR)

V športne objekte bo vlagala neposredno občina in 
kasneje omogočala uporabo objektov različnim izva-
jalcem športnih programov. Pri vlaganju v montažno 
strelišče smo kandidirali na razpis Fundacije za finan-
ciranje športnih organizacij RS, za 30% sofinancira-
nje operacije.

C/. Druge določbe 

Sredstva za sofinanciranje športnih programov izva-
jalcev LPŠ (športna društva, šola, …) se razdelijo v 
celoti na podlagi javnega razpisa in prijav izvajalcev 
na ta razpis. 

Vsebina po proračunskih postavkah Proračunska Planirano Delež

Namen postavka proračun 2013 v %

A/Sofinanciranje športnih programov 
izvajalcev  45.755,00 43,02%

1. Letni program športa - razpis 165 24.300,00 22,85%

2. Športna značka Občine Trzin 166 1.500,00 1,41%

3. Velike občinske športne prireditve 0169-0173 4.825,00 4,54%

4. Sofinanciranje najemnin telovadnic in 
športnih površin 167 4.000,00 3,76%

5. Letni program športa -razpis “Interesna 
športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih 
otrok”

175 11.130,00 10,46%

B/Sofinanciranje novogradenj, 
vzdrževanja objektov in opreme  60.600,00 56,98%

1. Naložbe v športne objekte (strelišče) 259 46.800,00 44,00%

2. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, 
mat.stroški 113 12.800,00 12,04%

3. Oprema za dejavnost športnih društev 174 1.000,00 0,94%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 
2013  106.355,00 100,00%

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2013 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati 
naslednji dan po objavi. 

Številka: 19-8/2012         ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012         ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lo-
kalni 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, 51/2010 in 40/2012-ZUJF), Statuta Obči-
ne Trzin (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 19. redni seji dne 
21.11.2012 sprejel

SKLEP
O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH 

STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA 
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI 

NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
ZA LETO 2013 V OBČINI TRZIN

a) Povprečna gradbena cena za 
1 m² neto tlorisne stanovanjske 
površine, zmanjšana za povpreč-
ne stroške komunalnega ureja-
nja stavbnega zemljišča in za 
vrednost zemljišča, na območju 
Občine Trzin na dan 01.01.2013 
znaša 

b) Povprečni stroški komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za 
1 m² neto tlorisne stanovanjske 
površine na območju Občine Tr-
zin znašajo:

 - za individualno komunalno  
 opremljanje 6.5%  

 - za kolektivno komunalno  
 opremljanje 7.5% 

c) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na 
območju Občine Trzin je za posamezna območja 
potrebno upoštevati naslednje odstotke od pov-
prečne GC:

- območje OIC Trzin 10,00 – 12,00 % od GC
- ostala območja Občine Trzin 7,00 – 11,00 % od GC

d) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 
31.12.2012, uporabljajo se od 01.01.2013 dalje in 
se tekom leta revalorizirajo z indeksom podraži-
tev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeni-
štvo in IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”. 

Številka: 19-9/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  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.) in 
57/2012), 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.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009, 
51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 11. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tr-
zin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 11/2003), Statuta Ob-
čine 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 19. redni seji dne, 21.11.2012 
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila 
za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbne-

ga zemljišča za leto 2013 v Občini Trzin

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za upora-
bo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2013 
znaša 0,001629 €.

2. Vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 
2013 znaša 0,11323€.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 
01.01.2013 dalje.

Številka: 19-10/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. in 52. čle-
na Zakona o lokalni 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, 51/2010 in 40/2012 – ZUJF), 
22. člena Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 
32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1 in 57/2008-ZFO-
1A), 11. člena Statuta Občine Trzin (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 19. redni seji, dne 21.11.2012 sprejel 

1.060,00 EUR/m²

68,90 EUR/m²  

79,50 EUR/m² 
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih 

taks za leto 2013

1. Vrednost točke za izračun občinskih taks za leto 
2013 znaša 0,07368889€.

2. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 
01.01.2013 dalje.

Številka: 19-11/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 64. člena 
Zakona o lokalni 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, 51/2010 in 40/2012 – ZUJF), 
45. in 153. člena Zakona o medijih (Ur.l. RS, št. 
110/2006-UPB1, 36/2008-ZPOmK-1, 77/2010-ZS-
FCJA, 90/2010 Odl.US: U-I-95/09-14, Up-419/09-
15, 87/2011-ZAvMS, 47/2012 ) in 9., 16., 18. In 47. 
člena Statuta Občine Trzin (Ur. V. Občine Trzin št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 02/06, 8/06) na 19. redni seji, dne 
21.11.2012 sprejel

OdLOK
 o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 

1. člen

Črta se besedilo 4. odstavka 4. člena odloka in se 
nadomesti z besedilom: 

»V posebnih primerih Občina Trzin zagotovi dodatne 
možnosti za obveščanje javnosti v skladu z Odlokom 
o oglaševanju, plakatiranju in obveščanju na območju 
občine Trzin (Ur. v. OT, št. 6/12) ali z objavo obvestil, 
pojasnil in drugih sporočil v elektronskih medijih oziro-
ma drugih javnih občilih, s sklicevanjem tiskovnih kon-
ferencah, pripravo sporočil za javnost, ki jih pošlje v 
objavo osrednjim in območnim javnim glasilom ipd.«

2. člen

Črta se besedilo 27. člena in se nadomesti z besedi-
lom:

»Občina Trzin zagotavlja izdajanje glasila s sred-
stvi iz Proračuna Občine Trzin, ki so zagotovljena v 
okviru proračunske postavke 0022 – Občinsko gla-
silo Odsev. Sredstva je potrebno zagotavljati tudi s 
storitvijo trženja oglasov, reklamnih sporočil, obvestil, 
reklamnih in promocijskih člankov in drugih ekonom-
sko propagandnih sporočil, kar lahko po pooblastilu 
opravlja urednik oziroma za to področje zadolženi 
član uredniškega odbora ali zunanji poslovni partner, 
ki mora biti izbran po postopku, ki ga določa Zakon o 
javnem naročanju.«

3. člen

Zadnji člen Odloka se ustrezno preštevilči s številke 
30 v številko 38.

4. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati 8. dan po objavi.

Številka: 19-12/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lo-
kalni 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, 51/2010 in 40/2012 - ZUJF), 3. In 17. člena 
Zakona o prekrških (Ur. L. RS, št. 29/2011-UPB8) in 
6. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 19. redni seji, 
dne 21.11.2012 sprejel

OdLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu

in zastavi v Občini Trzin

1. člen

Črta se besedilo 5. člena odloka in se nadomesti z 
besedilom:

»O uporabi grba in zastave odloča občinska uprava, 
ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo 
dovoljenja za uporabo grba in zastave, izdaja odloč-
be, vodi evidenco izdanih dovoljenj ter opravlja druga 
strokovno-administrativna opravila.«
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2. člen

Črta se besedilo 6. člena odloka in se nadomesti z 
besedilom:

»Podjetja, zavodi, društva in druge organizacije in 
skupnosti, ki imajo sedež v občini Trzin, lahko zapro-
sijo, da se jim dovoli uporaba grba in zastave v dolo-
čenih primerih in sicer:

1. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, 
če njihovo dejavnost sofinancira občina;

2. na uniformah (dresih, opremi) kadar nastopajoči 
zastopajo občino;

3. na publikacijah z izobraževalno, pojasnjevalno, 
umetniško, poučno ali po pomenu podobno vse-
bino povezano z občino;

4. v obliki spominkov ali značk, kadar se uporabljajo 
v netržne namene.

Dovoljena je uporaba grba in zastave samo v celoti.«

3. člen

V 7. členu se črta beseda: »direktorja.«

4. člen

Črta se besedilo 10. člena odloka in se nadomesti z 
besedilom:

»Grb občine se lahko uporablja:

1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sre-
čanjih, na športnih, kulturnih in drugih tekmova-
njih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih 
shodih, na katerih se občina predstavlja ali se jih 
udeležuje, jih sofinancira ali soorganizira v skladu 
s pravili in običaji takih prireditev in shodov;

2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje ob-
čine.«

4. a člen

V 15. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki grb uporablja brez ali v nasprotju s dovolje-
njem pristojnega občinskega organa iz prvega od-
stavka tega člena.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki grb upo-
rablja brez ali v nasprotju s dovoljenjem pristojnega 

občinskega organa iz prvega odstavka tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.«

4. b člen

V 16. členu se dodajo 3., 4., 5., 6. 7. in 8. odstavek, 
ki se glasijo:

»Uporablja se lahko le zastavo, ki je nepoškodovana 
oziroma po izgledu primerna za uporabo.

Kdor na javnem kraju namenoma zažge ali kako dru-
gače poškoduje ali uniči zastavo Občine Trzin ali jo 
uporablja tako, da krni ugled občine Trzin, se kaznuje 
z globo 200 EUR.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali 
vzorec ter za označevanje blaga ali storitev zastavo 
Občine Trzin ali njene sestavne dele.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zavaru-
je ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za 
označevanje blaga ali storitev zastavo Občine Trzin 
ali njene sestavne dele, njihova odgovorna oseba pa 
z globo 300 EUR.

Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki uporablja zastavo, ki je v nasprotju s prvim, 
drugim in tretjim odstavkom tega člena.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki upora-
blja zastavo, ki je v nasprotju s prvim, drugim in tretjim 
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 300 EUR.«

4. c člen

V 18. členu se dodata sedmi in osmi odstavek, ki se 
glasita:

»Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki zastavo občine Trzin uporablja v nasprotju s 
določbami prvega, drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena.

Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba in samostojni podjetnik posameznik in posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zastavo 
občine Trzin uporablja v nasprotju s določbami prve-
ga, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.«
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4.č člen

Črta se 18 a. člen.

5. člen

Črta se naslov in besedilo IV poglavja in se nadome-
sti z naslovom

»IV. INŠPEKCIJSKI NADZOR« in besedilom:

19. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega od-
loka opravljajo inšpektorji pristojne skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« s se-
dežem v Trzinu.«

19 a. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpek-
tor poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima v skladu z Za-
konom o inšpekcijskem nadzoru in drugimi predpisi, 
še pravico in dolžnost:
- nadzirati ali so izpolnjeni pogoji za uporabo grba 

in zastave po tem odloku;
- odrediti odstranitev in prepoved uporabe grba ob-

čine Trzin, ki se uporabljajo brez dovoljenja ali v 
nasprotju z dovoljenjem pristojnega občinskega 
organa,

- odrediti odstranitev in prepoved uporabe zastave 
občine Trzin, ki se uporabljajo v nasprotju z določ-
bami tega odloka.

19 b. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba v 
osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene izvršitve.

19 c. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)

(1) Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v 
skladu z določbami tega odloka, se opravlja po določ-
bah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

19 č. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, 

ukazov in odredb)

(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekr-
škovni organ za vse prekrške iz tega odloka.«

6. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati 8. dan po objavi.

Številka: 19-13/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
79/2009,51/2010 in 40/2012-ZUJF), 46. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 
58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 popr.) in 20/2011) 
in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno iz-
obraževalnega zavoda OŠ Roje (Uradni vestnik Ob-
čine Trzin, št. 7/00, 6/07 in 2/10) na 19. redni seji dne 
21.11.2012 sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k podalj-
šanju mandata gospoda Viktorja JEMCA iz Občine 
Lukovica kot predstavnika ustanoviteljev v Svetu OŠ 
Roje.

Občinski svet Občine Trzin pričakuje, da bo pred-
stavnik ustanoviteljev redno poročal o delu Sveta OŠ 
Roje.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in velja za čas imenovanja predstavnika. 

Številka: 19-14/2012  ŽUPAN:
Datum: 21.11.2012  ANTON PERŠAK, l.r.
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Na podlagi petega odstavka 8. člena Odloka o pro-
gramu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka na območju Občine Trzin (Uradni vest-
nik Občine Trzin, št. 3/2011) je župan Občine Trzin 
izdal:

SKLEP
o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) 

in neto tlorisne površine objekta (Cti)  
s posamezno komunalno opremo

Stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne 
površine objekta (Cti) s posamezno komunalno op-
remo znašajo:

Stroški opremljanja (tabela zgoraj) so v veljavi nasled-
nji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Obrazložitev:

V skladu s petim odstavkom 8. člena Odloka o pro-
gramu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalne-
ga prispevka na območju Občine Trzin (Uradni vest-
nik Občine Trzin, št. 3/2011) se stroški opremljanja 
m2 parcele in stroški opremljanja m2 neto tlorisne 
površine z določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju (Cpi in Cti) en-
krat letno indeksirajo z uporabo indeksa cen (i), ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gos-
podarske zbornice Slovenije, pod: Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja. Kot izhodiščni datum za in-
deksiranje se uporablja datum uveljavitve programa 
opremljanja (dne 11. 5. 2011). Sklep o indeksiranju 
stroškov izda župan in je objavljen v Uradnem vest-
niku Občine Trzin.

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Trzin je 

občinski svet Občine Trzin sprejel na 26. redni seji 
dne 20. 4. 2011. Odlok je bil objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Trzin št. 3/2011 dne 3. 5. 2011 in sto-
pil v veljavo osmi dan po objavi v uradnem vestniku, 
kar je izhodiščni datum za indeksiranje. Indeks (i) ra-
zlik v ceni za »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« 
za obdobje maj 2011 – oktober 2012 znaša 1,016783. 
Z navedenim indeksom (i) se indeksirajo stroški op-
remljanja, ki znašajo kot je prikazano v zgornji tabeli.

Dosedanji stroški opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto 
tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno komunal-
no opremo so, na podlagi Odloka o programu opreml-
janja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno op-
remo in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 3/2011), znašali:

Številka: 426-95/2012  ŽUPAN 
Datum: 23. 11. 2012  ANTON PERŠAK, l. r.

Vrsta opreme Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)

Ceste 8,499 23,310

Kanalizacija 7,179 19,691

Vodovod 4,921 13,497
Prostori za ravnanje  
z odpadki 0,042 0,117

Javne površine 1,659 4,551

Vrsta opreme Cpi (EUR/m2) Cti (EUR/m2)

Ceste 7,959 21,829

Kanalizacija 6,723 18,44

Vodovod 4,608 12,64
Prostori za ravnanje  
z odpadki 0,04 0,11

Javne površine 1,554 4,262


