URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 7/2013, 20. december 2013

URADNI VESTNIK
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12
- ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.),
110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo 1 in 8/06) je občinski svet Občine
Trzin na 26. redni seji, 11. 12. 2013 sprejel

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno
besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno
prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A,
36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in
8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

SKLEP

Odlok

Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji dne
11.12.2013 obravnaval predlog Rebalansa Proračuna
Občine Trzin za leto 2013, predložen v obliki Odloka
o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto
2013, predloga splošnega dela in posebnega dela
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013,
predloga Rebalansa Načrta razvojnih programov
Občine Trzin za leto 2013 - 2016 in Obrazložitve
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 kot
celote.
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Rebalansu
Proračuna Občine Trzin za leto 2013, vključno s
predlogom splošnega in posebnega dela Rebalansa
Proračuna občine Trzin za leto 2013, predlogom
Rebalansa Načrta razvojnih programov Občine
Trzin za leto 2013-2016 ter obrazložitvijo predloga
rebalansa proračuna kot celote, vključno s sprejetim
amandmajem.

o Rebalansu Proračuna Občine Trzin
za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2013
določajo rebalans proračuna, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela
proračuna)

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

V splošnem delu proračuna so za leto 2013 prikazani
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.

Številka: 26-1/2013		
Datum: 11.12.2013		

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
S k u p i n a /
NAMEN
podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
741
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
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v evrih
REBALANS
PRORAČUNA 2013
4.120.540
3.800.274
2.691.546
1.891.708
764.710
35.128
0
1.108.728
937.673
3.000
61.200
9.755
97.100
93.780
0
0
93.780
0
0
0
226.485
226.485
0
0
0
3.939.714
1.421.255
419.967
74.301
865.178
0
61.808
1.218.041
152.600
621.610
134.590
309.241
0
1.143.113
1.143.113
157.305
129.868
27.437
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75
750
751
752

44
440
441
442

C.

180.826

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

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.)

180.826

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen
na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Trzin.

-

180.826
847.770

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavkekonta.
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 varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07-uradno prečiščeno besedilo 1, 9/11, 83/12),
ki se uporabijo za namene, določene v tem
zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
uporabi za namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih
sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v
telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših
Trzin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda
in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik,
ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
skupnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje
odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.
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
uporabnika) med glavnimi programi v okviru
posameznega področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o
vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski svet v
skladu z zakonom.
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma
spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo
z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)
Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi
polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma
v mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim

računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji
proračuna v preteklem letu.
7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame
obveznosti za namene, za katere so načrtovane
pravice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo
v letu 2014, v višini 80 odstotkov obsega pravice
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma,
načrtovanih v proračunu za leto 2014, v letu 2013 pa
lahko prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu
2015, do višine 60 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
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca
na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik
neposrednega
uporabnika
lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20% mora 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.
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9. člen
(proračunski skladi)

premoženjem. Višino sredstev določi občinski svet s
posebnim sklepom.

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49.
členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
20.602,70 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 10.000 evrov župan in o porabi sredstev
obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o
izvrševanju proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se
oblikuje v višini 41.205,40 evrov odloča župan in o
porabi sredstev obvešča občinski svet v skladu z
zakonom.

13. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov
ter javnih podjetij)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 325.148,61
EUR.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in
javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo
soglasje Občinskega sveta Občine Trzin.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

14. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji
dan po objavi.

10. člen
(odpis manjšega dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja
župan.

Posebni del Rebalansa Proračuna Občine Trzin za
leto 2013 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin
za leto 2013- 2016 se skupaj z razširjenim splošnim
delom Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto
2013 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo
veljati hkrati z Odlokom o Rebalansu Proračuna
Občine Trzin za leto 2013.
Številka: 26-1.1/2013		
Datum: 11.12.2013		

12. člen

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
in najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem
primeru sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
župan.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja
občine sklepajo pravne posle, ki niso predvideni
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12
- ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11-uradno prečiščeno besedilo 4, (14/13 – popr.),
110/11), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta
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Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo 1 in 8/06) je občinski svet Občine
Trzin na 26. redni seji, 11. 12. 2013 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji dne
11.12.2013 obravnaval in sprejel predlog Sprememb
Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predložen v
obliki Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin
za leto 2014, predloga splošnega dela in posebnega
dela Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2014,
predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za
leto 2014-2017 in Obrazložitve Sprememb Proračuna
Občine Trzin za leto 2014 kot celote, vključno s
sprejetim amandmajem.
Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za
leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin,
drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin
za leto 2014 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.
Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati
naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo 1.
januarja 2014.
Številka: 26-2/2013		
Datum: 11.12.2013		

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno
besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06-uradno
prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A,
36/11 in 40/12 - ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in
8/06) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Odlok

o Spremembah Proračuna Občine Trzin
za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2014
določajo spremembe proračuna, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

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
S k u p i n a /
NAMEN
podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
741
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

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

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

225

v evrih
SPREMEMBE
PRORAČUNA 2014
4.560.000
3.562.469
2.609.199
1.891.708
687.981
29.510
0
953.270
813.115
3.000
61.200
9.755
66.200
70.000
0
0
70.000
0
0
0
672.127
672.127
0
255.404
255.404
4.525.703
1.533.979
430.700
68.935
965.944
0
68.400
1.157.276
75.000
644.512
129.175
308.589
0
1.645.099
1.645.099
189.349
166.544
22.805

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 7/2013, 20. december 2013
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.)
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75
750
751
752

44
440
441
442

C.

34.297

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

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.)

34.297

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

-

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Trzin.

34.297
1.028.596

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 varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
3/07-uradno prečiščeno besedilo 1, 9/11, 83/12),
ki se uporabijo za namene, določene v tem
zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se
uporabi za namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih
sredstev, ki so namenjeni za vlaganja v
telekomunikacijsko in informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših
Trzin, ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju vodovoda
in druge komunalne infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik,
ki so namenjeni investicijskemu vzdrževanju
skupnih objektov in naprav za čiščenje in odvajanje
odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.
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
uporabnika) med glavnimi programi v okviru
posameznega področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan, ki o
vsakem tovrstnem posegu obvesti občinski svet v
skladu z zakonom.
Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma
spremembe proračuna se na predlog župana izvedejo
z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet.
6. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)
Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi
polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma
v mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim

računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji
proračuna v preteklem letu.
7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2014 prevzame
obveznosti za namene, za katere so načrtovane
pravice porabe v letu 2014 in ki zapadejo v plačilo
v letu 2015, v višini 60 odstotkov obsega pravice
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma,
načrtovanih v proračunu za leto 2014. V letu 2014
lahko neposredni uporabnik prevzame obveznosti, ki
zapadejo v plačilo v letu 2016, 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
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter pogodbe, ki
se financirajo iz namenskih sredstev EU.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih
programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik
neposrednega
uporabnika
lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20% mora 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.
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9. člen
(proračunski skladi)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49.
členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
22.800 evrov.

13. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov
ter javnih podjetij)

Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 10.000 evrov župan in o porabi sredstev
obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o
izvrševanju proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se
oblikuje v višini 45.600 evrov odloča župan in o porabi
sredstev obvešča občinski svet v skladu z zakonom.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 304.827
EUR.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in
javna podjetja se lahko zadolžujejo, če pridobijo
soglasje Občinskega sveta Občine Trzin.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji
dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. januarja
2014.

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)

Posebni del Sprememb Proračuna Občine Trzin za
leto 2014 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin
za leto 2014- 2017 se skupaj z razširjenim splošnim
delom Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto
2014 objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo
veljati hkrati z Odlokom o Spremembah Proračuna
Občine Trzin za leto 2014.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Številka: 26-2.1/2013		
Datum: 11.12.2013		

12. člen

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
in najema pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem
primeru sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
župan.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
župan 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.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 218. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo 1 (14/05 popr.), 111/05
odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud1 (62/10 popr.) in 57/12), 42. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 odl. US,
67/02-ZV-1, 110/02-ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02ZGO-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo
2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl US
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in 40/12-ZUJF), 11. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 11/03), Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1
in 8/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 26.
redni seji dne, 11.12.2013 sprejel

SKLEP

o določitvi vrednosti točk za izračun
nadomestila za uporabo nezazidanega
in zazidanega stavbnega zemljišča za
leto 2014 v Občini Trzin
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbno zemljišče za leto 2014 znaša
0,001629 €.
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2014
znaša 0,11323€.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se
od 01.01.2014 dalje.
Številka: 26-3/2013		
Datum: 11.12.2013		

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl US in 40/12-ZUJF), Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo 1 in 8/06), na 26. redni seji dne 11.12.2013
sprejel

O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH
STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA
STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI
NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA
LETO 2014 V OBČINI TRZIN
a) Povprečna gradbena cena za 1 m² neto tlorisne
stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča in za vrednost zemljišča, na območju

b) Povprečni stroški komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč za 1 m²
neto tlorisne
stanovanjske površine na območju Občine Trzin
znašajo:
- za individualno komunalno opremljanje 6.5%
70,20 EUR/m²
- za kolektivno komunalno opremljanje
7.5%
81,00 EUR/m²
c) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na
območju Občine Trzin je za posamezna območja
potrebno upoštevati naslednje odstotke od
povprečne GC:
- območje OIC Trzin 10,00 – 12,00 % od GC
- ostala območja Občine Trzin 7,00 – 11,00 % od GC
d) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan
31.12.2013, uporabljajo se od 01.01.2014 dalje in
se tekom leta revalorizirajo z indeksom podražitev,
ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in
IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”.
Številka: 26-4/2013		
Datum: 11.12.2013		

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

SKLEP

Občine Trzin na dan 01.01.2014 znaša
1.080,00 EUR/m²

ŽUPAN:
ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), 7. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02
odl. US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 24/00 (31/00 – popr.)), Programa razvoja športa v
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 11/03), Pravilnika
o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11), Odloka o
Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014
(Uradni vestnik OT 7/13) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo 1 in 8/06) na 26. redni seji, dne 11.12. 2013
sprejel
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2014

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

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

1.1.2 Tečaj smučanja
Tečaj Smučanja organizira in vodi Smučarsko društvo
Trzin v času šolskih počitnic.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2014
za programe športa zagotovi 97.195,00 EUR, in sicer
51.440,00 EUR za investicije v športno infrastrukturo
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 2014 je prikazan po vsebini
in obsegu proračunskih postavk ter po vsebinah in
obsegu skladno z Nacionalnim programom športa.
Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je
razvidna iz preglednice.
A/Letni program
postavkah

športa

po

proračunskih

Zajema naslednja področja :
• obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev v obliki dotacij dodeljenih na podlagi razpisa,
• obseg sofinanciranja športa za vse – tekmovanja
za Športno značko Občine Trzin,
• obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,
• obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje
predšolskih in šoloobveznih otrok,
• obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega
vzdrževanja športnih objektov in opreme.
B/Letni program športa po vsebinah Nacionalnega
programa športa
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Proračunska postavka 0175 (11.130 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2014
sofinancirajo:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v
okviru Zlatega sončka.

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
tekmovanja na državnem nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na
nivoju 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.
1.2.4 Nadstandardni program športne vzgoje
Sofinancira se strokovni kader in sicer v obsegu treh ur
tedensko kot sočasno poučevanje učitelja razrednega
pouka in učitelja športne vzgoje v 2., 3., in 4. Razredu
OŠ Trzin, kar pomeni 1 ura na oddelek na 14 dni.
Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2. izvaja OŠ
Trzin v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo
Domžale.
Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 3. in 4.,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4 skupaj 24.300 EUR)
1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta)
in mladine (od 15. do 20. leta), usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
Sredstva so namenjena za programe športnih
društev, za starostne kategorije od 6 do 15 let, ki
nastopajo 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 športnih panog (kolektivnih in individualnih).
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Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine.
Sredstva so namenjena za 80 urne programe športne
vzgoje v športnih društvih za udeležence, ki niso
vključeni v tekmovalne sisteme.
Proračunska postavka 0165
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe
športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to
dejavnost izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo
dodatna sredstva v skladu s pravilnikom. Športna
rekreacija predstavlja športno dejavnost odraslih
vseh starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega
počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave.
Z vidika javnega interesa so pomembni zlasti učinki
take vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna,
kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna
športna rekreacija koristna za zdravje posameznika
in posledično za javno zdravje. Cilj občine je povečati
delež redno športno dejavnih odraslih.
Proračunska postavka 0165
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe športnih
društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih
starostne kategorije nad 20 let, od medobčinskega do
državnega nivoja.
V okviru posebej razpisane vsote znotraj postavke 165,
se v skladu s pravilnikom sofinancirajo tudi športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda (vrhunski šport). Za leto 2014 bomo razpisali
1.000,00 EUR.
Proračunska postavka 0165
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V
ŠPORTU:
V letu 2014 se sredstva namenijo za naslednja področja:
Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so
potrebni za osnovno delovanje društva, in sicer na
način, da društva lahko 25% sredstev za programe
porabijo za osnovne materialne stroške društva.

•

Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih
seminarjih in drugih izobraževalnih seminarjih.
V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da izobraževanj
ne bomo sofinancirali izvajalcem, ki dodeljenih
sredstev v preteklem letu, ki so jih s kandidaturo na
razpis pridobili, niso izkoristili. Za leto 2014 bomo
razpisali 1.000,00 EUR v okviru PP 165.
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 in vzpostavitev ter vzdrževanje
internetne strani posameznega društva. Za leto 2014
bomo razpisali 500,00 EUR v okviru PP 165.
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
podlagi prejetih prijav.
Proračunska postavka 0166
5. Športne prireditve – tekmovanja v okviru
Športne značke Občine Trzin (1.500 EUR)
Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne
značke Občine Trzin bodo podrobneje določeni v
razpisu za izbor izvajalcev.                                                                              
Sredstva za prireditve za Športno značko se dodelijo
posameznim izvajalcem na podlagi kandidatur na
javnem razpisu. Za leto 2014 bomo športno značko
razširili tudi na otroke in mladino, ter na tak način
poskušali povečati udeležbo v tej zanimivi akciji.
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 2014 bo Občina Trzin
sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Proračunska postavka 0165
4.2.
Izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
Sofinancira se:
• Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje strokovnega kadra, ki je bil že do sedaj
uspešen pri svojem delu v društvih, nima pa za to
ustreznega znanja.
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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

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 7/2013, 20. december 2013
Prehodna skirca Borisa
Paternosta Trzin
Šahovski turnir ob
občinskem prazniku

0172

1.737 EUR

0173

448 EUR

Sredstva se razpišejo hkrati z
sofinanciranje športnih programov.

razpisom

•

za

Proračunska postavka 167
7. Sofinanciranje najemnin (4.000 EUR)
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine),
na katere se lahko prijavijo tudi društva s sedežem
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 51.400,00
Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih
postavkah sredstva za naslednje namene:
• Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113
(14.800 EUR)
Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove športnih objektov na javnih igriščih. Popravilo poškodb po vandalizmih, zamenjava in popravilo dotrajanih zaščitnih mrež in ostale opreme (koši, klopi, goli,
ograja…). Za leto 2014 planiramo sanacijo športnega
igrišča pred OŠ Trzin. Med drugim bomo obnovili črte
na atletskem krogu, sanirali asfaltno ploščad, pobarvali igrala,….)
• Naložbe v športno opremo, ki je vezana predvsem
na objekt, PP 0174 (1.000 EUR)

Naložbe v športne objekte (Montažno strelišče v
OŠ Trzin – V letu 2013 so bila izvedena gradbeno
obrtniška dela – obnova in adaptacija. Zamenjana je bila električna inštalacija, klimatska naprava,
pod, prebarvane stene in dodanih nekaj predelnih
sten ter vrat. Za leto 2014 planiramo nakup specifične strelske opreme, del sredstev pa je namenjenih za poplačilo že izvedenih del v letu 2013. PP
259 (35.640,00 EUR)

V športne objekte bo vlagala neposredno občina
in kasneje omogočala uporabo objektov različnim
izvajalcem športnih programov. Pri vlaganju v
montažno strelišče smo uspeli na razpisu Fundacije
za financiranje športnih organizacij RS, za največ
30% sofinanciranje operacije.
Občina Trzin namerava v prihodnjem letu pridobiti
dodatna zemljišča za potrebe ŠRP Mlake, za izgradnjo
nogometnega igrišča oziroma nadaljevanje izgradnje
ŠRP. Zemljišča na tem področju so v lasti Hypo
Leasinga, ki bi z Občino Trzin zamenjala zemljišča za
nekatera zemljišča v IOC Trzin. Sredstva rezervirana
za menjavo oziroma nakup so na postavki Nakup
zemljišč in jih k letnem programu športa ne prištevamo.
C/. Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje športnih programov
izvajalcev LPŠ (športna društva, šola, …) se razdelijo
v celoti na podlagi javnega razpisa in prijav izvajalcev
na ta razpis.

Vsebina po proračunskih postavkah
Proračunska
Namen
postavka
A/Sofinanciranje športnih programov izvajalcev
1. Letni program športa - razpis
165
2. Športna značka Občine Trzin
166
3. Velike občinske športne prireditve
0169-0173
4. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin
167
5. Letni program športa -razpis »Interesna športna vzgoja predšolskih in
175
šoloobveznih otrok«
B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme
1. Naložbe v športne objekte (strelišče)
259
2. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat.stroški
113
3. Oprema za dejavnost športnih društev
174
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2014

Planirano
proračun 2014
45.755,00
24.300,00
1.500,00
4.825,00
4.000,00

Delež
v%
47,08%
25,00%
1,54%
4,96%
4,12%

11.130,00

11,45%

51.440,00
35.640,00
14.800,00
1.000,00
97.195,00

52,92%
36,67%
15,23%
1,03%
100,00%

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 26-5/2013										
Datum: 11.12.2013									
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 1,
56/08, 94/09 odl US, 4/10 in 20/11 in 100/11 odl. US),
18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT. št.
2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in 33.
čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 26.
redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke tega Letnega
programa se bodo na podlagi javnega razpisa in ob
upoštevanja kriterijev Pravilnika, navedenega v prvi
podtočki 2. točke tega Letnega programa kulture,
financirale oziroma sofinancirale naslednje kulturne
vsebine:
–

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2014
1.
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2014
določa redno dejavnost, programe in projekte na
področju kulture, ki se v celoti financirajo ali na
podlagi javnega razpisa sofinancirajo, in naložbe, ki so
financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino
in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu oziroma
Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2014.
2.
V Proračunu Občine Trzin za leto 2014 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
(Uradni vestnik OT, št. 8/11 in 8/12) sofinancirajo
na podlagi javnega razpisa;
2. programov medobčinskih oziroma občinskih
javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na
območju Občine Trzin na področju kulture in
3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent
in organizator kulturnih prireditev oziroma drugih
dejavnosti na tem področju, vključno s programom
Jefačn'kove domačije, ki se izvaja v sodelovanju
z Medobčinskim muzejem Kamnik in Turističnim
društvom Kanja ter
4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo
ter investicijskega in rednega vzdrževanja
kulturnih objektov in spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Trzin.

–

–
–

–
–

–

–
–
–
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dejavnosti in projekti KUD Franc Kotar in drugih
društev, kot n.pr. gledališke predstave za odrasle,
gledališke predstave za otroke, gostovanja
ljubiteljskih in poklicnih gledaliških skupin s
predstavami za odrasle in otroke, koncerti,
plesne prireditve, 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 skupine in rezbarske sekcije, igralske
skupine ipd.;
festivalska dejavnost društev;
knjižnična, muzejska ter razstavna in druge
dejavnosti javnih zavodov kot sta Knjižnica
Domžale z enoto Krajevna knjižnica Tineta Orla
Trzin in Medobčinski muzej Kamnik;
dejavnost in programi Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti za območja občin na območju
UE Domžale;
razstave muzejskega gradiva, spominske
prireditve, etnološke in sorodne delavnice ter
predstavitve običajev, obrtniških veščin in izdelkov
v okviru programov Jefačn'kove domačije,
izvajanjih v sodelovanju med Občino Trzin,
Medobčinskim muzejem Kamnik in Turističnim
društvom Kanja iz Trzina;
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.;
varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z
območja Občine Trzin;
oprema Jefačn'kove domačije kot zaključna faza
nadomestne gradnje oziroma obnove domačije in
vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov
lokalnega pomena.

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 7/2013, 20. december 2013
Zap.
št.

P.p.

Naziv p.p.

1.

0026

Občinske prireditve, proslave
in priznanja

2.

0029

Prireditev za najuspešnejše
učence in druge prireditve

650

3.

0030

Sredstva za božične in novoletne
prireditve

7.000

0092

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

0133

Zbiranje in ohranjanje kulturne
dediščine

2.000

0255

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

15.100

Muzejska dejavnost

10.820

Materialni stroški in stroški
vzdrževanja
Jefačn'kove
domačije
–
spominsko/
muzejskega dela

13.000

4.

5.

6.

0134 in
7.

0263

Sredstva
v€
12.500

9.500

8.

0135

Vzdrževanje
spominskih
obeležij in spomenikov

1.000

9.

0136

Zbiranje
in
predstavljanje
etnološkega in zgodovinskega
gradiva

4.000

10.

0137

Založniška dejavnost in odkupi
knjig

1.700

11.

0138

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

94.510

12.

0139

Knjižnica OŠ - dotacija

286

13.

0144

JSKD OI

962
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Namen
Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena
za gostujoče izvajalce programov, za plačila
SAZAS ipd.
Sredstva so vsaj v višini 75 % namenjena za
nakup knjig, zgoščenk z glasbo za odličnjake in
za kulturni program na podelitvi priznanj.
Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za
Miklavže vanje (program in obdaritev) in za
kulturne programe na prireditvah za starejše
občane in prednovoletno srečanje občanov
Do 50 % teh sredstev se nameni za organizacijo
kulturnega programa v okviru Florjanovega
sejma, predstavitve občine v Arboretumu in
za stroške folklornega festivala, ki se deloma
sofinancira iz sredstev festivala Trzinska
pomlad (pribl .50 %).
Sredstva so namenjena za stroške zbiranja
dokumentov in druge premične kulturne
dediščine (npr. dokumenti in izvirni tiski I.
Hribarja, dr.T. Orla, M. Ručigaj ipd.).
Sredstva so namenjena za organizacijo,
izvedbo in promocijo prireditev, deloma v
organizaciji in izvedbi OT in deloma v izvedbi
partnerjev na podlagi javnega razpisa (do 80
%).
Sofinanciranje dela Medobčinskega muzeja
Kamnik, v delu, ki predstavlja uresničevanje
javnega interesa za kulturo v Občini Trzin
(razstave v CIH, sodelovanje pri programu
Jefačn'kove domačije, obdelava arheol.
gradiva z Ongra itd.) in Materialni stroški
izvajanja programov Jefačn'kove domačije –
spominsko/muzejskega dela.
Sredstva, namenjena za vzdrževanje in
obnavljanje spominskih obeležij in spomenikov
lokalnega pomena (spomenik C. Štuparju idr.).
Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter
razstavljanje gradiva.
Podpora založniškim projektom v OT in o
OT) in odkupi knjig za obdaritve in podpora
pomembnim domoznanskim izdajam.
Občina skladno z zakonom sofinancira
dejavnost
(mater. stroški, plače) matične
knjižnice, zagotavlja sredstva za delovanje
Krajevne knjižnice T. Orla itd.
Občina vsako leto prispeva sredstva za dodatni
nakup 10-15 knjig za šolsko knjižnico.
Občina Trzin z dotacijo JSKD omogoča delo
sklada, ki kot organizator in koordinator
medobčinskih
kulturnih
programov,
izobraževanj, revij in tekmovanj v te programe
vključuje društva in organizacije z območja OT.
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14.

15.

0146

0254

Materialni stroški, redno in
investicijsko vzdrževanje ter
oprema zgradbe Kulturnega
doma v Trzinu
Sredstva
za
sofinanciranje
kulturnih programov kulturnih
in drugih društev v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin

4.
Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so
namenjena za delovanje oziroma programe društev,
se razdelijo izključno na podlagi javnega razpisa
v skladu z oddanimi programi društev in drugih
izvajalcev ob spoštovanju Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.
Na podlagi javnega razpisa se največ do višine 80 %
razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255.

5.000

Sredstva so namenjena za stroške energije,
materialne stroške, redno in investicijsko
vzdrževanje in za opremo zgradbe Kulturnega
doma.

10.000

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

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. in 52.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl US in 40/12 - ZUJF),
22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO1, 57/08-ZFO-1A, 36/11 in 40/12 - ZUJF), 11. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) in Odloka o
občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št.
2/07) na 26. redni seji, dne 11.12.2013 sprejel

Za festival Trzinska pomlad se v letu 2014 nameni 10.000
€, pri čemer izvajalec zagotovi najmanj deset prireditev
oziroma dogodkov različnih umetniških zvrsti v največ
desetih dneh, vključno z dvema koncema tedna.

ODLOK

O DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH
TAKSAH V OBČINI TRZIN

5.

1. člen

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 2014 se lahko s teh proračunskih postavk
financirajo 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 2014 se
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 26-6/2013		
Datum: 11.12.2013		

V Odloku o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/07) se v poglavju IV. PREHODNE
IN KONČNE DOLOČBE doda 14. a člen, ki se glasi:
» Ne glede na peti odstavek 4. člena tega Odloka se
vrednost točke za leto 2014 in leto 2015 ne usklajuje
enkrat letno glede na indeks rasti cen življenjskih
potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike
Slovenije in ostane na enaki ravni kot v letu 2013.
Vrednost točke za leto 2014 in leto 2015 tako znaša
0,07368889 EUR.«
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati osmi dan po objavi.
Številka: 26-8/2013		
Datum: 11.12.2013		

ŽUPAN
ANTON PERŠAK, l.r.
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Na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št.
86/2010, 75/2012, 47/2013- ZDU-1G) ter Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012,
24/2013) sprejemam

-

-

JAVNO DRAŽBO

najemnine za oddajo poslovnega
prostora v najem

predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca
in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov
vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge
stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini.
Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij,
dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni
za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v
najetem poslovnem prostoru.
Poslovni prostori se oddaja v najem za obdobje
petih let (5 let).

V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Trzin
(sejna soba), Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v
torek dne 07. 01. 2014 s pričetkom ob 11.00 uri.

I. 	Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
II. Predmet oddaje v najem je poslovni prostorov
v Domžalah, ki je last Občine Trzin, in sicer:
Poslovni prostor v PT na Ljubljanski 85, Domžale
v pritličju stavbe št. 5413, posamezni del št. 45,
stoječ na parceli 3888/1 in 3888/3 k.o. Domžale, v
izmeri 80,50 m2.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne
dražbe:
Pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni
prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15
dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši
dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne
pogodbe se šteje, da je odstopil od najema.
IV.	Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem:
- Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme
poslovnega prostora oddati v podnajem.
- Najemnik je poleg najemnine za poslovni prostor
dolžan plačevati tudi druge stroške, ki zajemajo:
obratovalne stroške v zvezi z dobavami in
storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za
poslovanje v poslovnem prostoru (individualni
obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni
obratovalni stroški), stroške rednega vzdrževanja,
stroške uporabe stavbnega zemljišča ter
morebitne ostale stroške v zvezi z uporabo
poslovnega prostora in skupnih delov stavbe, za
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
- Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju
kakršnem je. Najemnik je dolžan v roku usposobitve
(rok v katerem ne plačuje najemnine), ki prične
teči od dneva začetka najemnega razmerja
in predvidoma traja en mesec, v poslovnem
prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena,
obnovitvena ali preureditvena dela (če so
potrebna) ter pričeti z dejavnostjo, če ni drugače
določeno. Opravi lahko le tista dela za katera si

VI.	Izklicna mesečna najemnina in najnižji znesek
višanja:
Višina izklicne mesečne najemnine za poslovni
prostor znaša 10,00 EUR/m2 (brez DDV) in
je določena s cenitvijo višine najemnine, ki jo
je opravil stalni sodni izvedenec in cenilec za
gradbeno in vodnogospodarsko stroko ter cenilec
nepremičnin s certifikatom ASA, Agencije RS,
RIGLER ANTON, gradb.ing. v mesecu novembru
2013. Najnižji znesek višanja izklicne cene za
poslovni prostor je 0,25 EUR/m2 (brez DDV).
VII. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno 06. 01. 2014 do
13.00 ure, plačati varščino v višini izklicne
mesečne najemnine (805,00 EUR + DDV)
na transakcijski račun Občine Trzin št. 013860100001846, z navedbo »dražbena varščinaLjubljanska 85«.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter
način in rok plačila najemnine:
Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju
(najemniku) po poteku roka usposobitve (rok v
katerem najemnik ne plačuje najemnine) poračuna
z najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena
na transakcijski račun (s katerega je bila plačana
oz. na račun, ki ga bo na dražbi predložil dražitelj)
brez obresti v roku dveh dni (2 dni ) po končani
javni dražbi.
Najemodajalec bo za poslovni prostor redno
mesečno izstavljal račune za najemnino za tekoči
mesec.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
- Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki
imajo sedež na območju RS in fizične osebe, ki so
državljani RS.
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Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti odločbo o vpisu oz. izpisek iz sodnega
registra (ne sme biti starejši od 30 dni), potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme
biti starejše od 15 dni), potrdilo banke, da TRR v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (ne sme biti
starejše od 15 dni) ter z navedbo celotne številke
TRR in banke (za primer vračila varščine). Zakoniti
zastopnik, ki na dražbi zastopa pravno osebo,
mora predložiti izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar
morajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz
sodnega registra, dodatno pa obrtno dovoljenje
oz. priglasitveni list oz. izpis iz Poslovnega
registra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši
od 30 dni) in izvirnik osebnega dokumenta (na
vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in
osebnim dokumentom (na vpogled).
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe
predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki
se nanaša na predmet javne dražbe.
Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent
ne more dražiti na javni dražbi.

XI.	Informacije:
Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in o poslovnem prostoru dobijo na
Občini Trzin pri Bojani Lenaršič ali po telefonu
št.: (01) 564-45-44. Besedilo javne dražbe je
objavljeno tudi na spletni strani Občine Trzin
http://www.trzin.si.
XII.	Ustavitev postopka:
Župan ali komisija s soglasjem župana, lahko
do sklenitve pravnega posla-najemne pogodbe,
postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.
Št. zadeve: 3528-0009/2013
Datum: 06.12.2013		

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
- Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo
mesečno najemnino.
- Javna dražba najemnine za poslovni prostor je
končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne
zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi
voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in
najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na
podpis najemne pogodbe.
- Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku javne dražbe.
- Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo
javne dražbe za oddajo poslovnega prostora.
- Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna
pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko najemodajalec podaljša rok za
sklenitev najemne pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo plačano varščino.
Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne
pogodbe v podaljšanjem roku, najemodajalec
zadrži njegovo varščino.
- Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od
svoje ponudbe, najemodajalec zadrži že plačano
varščino.
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