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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 2/2014, 5. februar 2014

URADNI VESTNIK
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), Odloka o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasila Občine Trzin (UPB 1 Uradni vestnik 
OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo 1 in  8/12) 
na 27. redni seji dne 29.01.2014 sprejel naslednji 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim 
Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 
2014, ki za izid 11 rednih številk načrtuje odhodek v 
znesku 38.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2014, 
ki je sestavni del finančnega načrta.
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta 
in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine 
Trzin za leto 2014.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik 
za Odsev (Uradni vestnik OT, št. 01/2013).

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 
2014

v EUR

PRIHODKI 6.600,00 EUR

ODHODKI Redna 
številka

Posebna 
številka: 11 številk:

Urednik -
fiksni del 482,25 0 5.304,75

Avtorski 
honorarji za 
članke

786,00 0 8.646,00

Lektoriranje - 
ocena 250,00 0 2.750,00

Fotografije + 
naslovnica 190,07 0 2.108,75

Tisk Odseva 1.555,50 0 17.110,50
Raznos 
(11 raznosov) 180,00 0 1.980,00

Vezava izvodov 
(ocena) 100,00

Skupaj 38.000,00

Honorarji (v EUR):

Urednik – fiksni del (bruto bruto 
znesek za 1 številko) 482,25

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

39,30 €/5.000 znakov oz.

1 znak = 0,00786 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 
avtorsko polo; 1 avtorska pola = 
5.000 znakov)

12,50 €/5.000 znakov oz.

1 znak = 0,00250 €

Fotografiranje (bruto znesek za 1 
fotografijo)

čb: 3,96 €
b: 7,92 €

b/nasl.: 15,83 €

Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, 
brez DDV):

velikost strani: čb oglas b oglas ogl. čl. 

Cela 230,20 442,30 176,00

tri četrtine 189,60 252,70 162,50

Polovica 140,00 266,30 112,80

Tretjina 108,30 144,40 85,70

Četrtina 81,30 158,00

Šestina 63,20 90,30

Osmina 49,60 94,80

Šestnajstina 31,60 40,60

Naslovnica:

velikost strani: b oglas 

Četrtina 212,10

Šestina 162,50

Osmina 116,10
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Vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku

Mali oglasi: Cena
do 10 besed 3,00
vsaka naslednja beseda 0,60

P.c.izvoda: cena 
1 izvod 1,50

Popusti ob sklenitvi letnih pogodb:
10% za 3 oglase letno

20% za 5 do 10 oglasov letno

25% za 11 oglasov letno

Številka: 27-1/2014  ŽUPAN:
Datum: 29.01.2014  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), Zakona 
o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07, 
40/09, 62/10-ZUPJS, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 
56/13-ZŠtip-1) in 9. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 
8/06) na 27. redni seji dne 29.1.2014 sprejel

PRAVILNIk 
O šTIPENDIRANjU V ObČINI TRZIN

1. člen
 (vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za 
dodelitev štipendije za nadarjene dijake in študente, 
dijake 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 dijakom 
srednješolskega izobraževanja in študentom 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov z 
javno veljavnostjo, če so se prijavili na razpis, ki ga 
javno objavi Občina 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,

- imajo status dijaka ali študenta,
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo 

samostojne registrirane dejavnosti,
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri 

Zavodu RS za zaposlovanje,
- niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe,
- ne prejemajo druge štipendije ali drugih prejemkov 

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

za šolanje iz zasebnih virov najmanj v višini 
enoletnega 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 
izobraževalne ustanove in javne veljavnosti 
izobraževalnega programa, ki ga pridobi s 
strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi 
izobraževanja, prevod dokumentacije ter ustrezno 
primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z 
ocenami oziroma vrednotenjem RS.

5. člen
 (višina občinske štipendije)

Višina občinske mesečne štipendije v letu 2014 znaša 
131,17 EUR za dijake ter 172,91 EUR za študente.
V nadaljnjih letih se januarja vsako leto višina 
štipendije usklajuje v višini 50% uradno priznane 
inflacije oziroma deflacije.

6. člen
 (dodatni pogoji za pridobitev štipendije za 

nadarjene)

Štipendija za nadarjene se lahko dodeli dijakom in 
študentom, če:
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- so dosegli najmanj povprečno oceno 4,00 – 
dijaki (povprečna ocena vseh številčno izraženih 
končnih ocen preteklega šolskega leta)

- so dosegli najmanj povprečno oceno 8,75 
– študenti (povprečna ocena vseh številčno 
izraženih končnih ocen preteklega študijskega 
leta)

- so dejavni v društvenem, kulturnem, socialnem ali 
športnem življenju Trzina (prostovoljno delo) ter 

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

Za umetniško ali športno nadarjenost štejejo prejem 
regijskega ali državnega priznanja, uvrstitev  do 
vključno 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 

državnem nivoju;
- nagrajeno diplomsko delo.

7. člen
(Prednost pri izbiri)

Pri izbiri imajo prednost kandidati z višjo povprečno 
oceno. 
V kolikor ima več kandidatov enako povprečno oceno 
se izbor naredi na podlagi meril, ki se točkujejo in 
sicer vsako predloženo dokazilo iz spodnje tabele, ki 
ni starejše od dveh let, z eno točko, prednost pri izbiri 
pa ima kandidat z višjim številom doseženih točk: 

1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na regijskem 
ali državnem tekmovanju-za izbiro med dijaki 

2.
nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali nagrajena 
diplomska naloga na regijskem ali državnem nivoju-za 
izbiro med študenti

3. mednarodno priznanje ali nagrada-za izbiro med študenti 
ali med dijaki

V primeru dosežene enake povprečne ocene in 
enakega števila doseženih točk ima prednost pri izbiri 
kandidat, ki je bolj dejaven v društvenem, kulturnem, 
športnem ali socialnem življenju Trzina.

V primeru, ko se za eno štipendijo potegujeta 
kandidata dijak in študent ima prednost tisti, ki ima 

višji odstotek povprečne ocene glede na najvišjo 
možno oceno iz spodnje tabele:

dijak študent

ocena odstotek ocena odstotek

5 100 10 100

4 87,5 9 90

3 75 8 80

2 62,5 7 70

1 50 6 60

5 50

Med kandidatoma z doseženim enakim odstotkom 
ocene, se izbor naredi na podlagi meril iz 2. odstavka 
tega člena, prednost pri izbiri pa ima kandidat z višjim 
številom doseženih točk.

V primeru doseženega enakega odstotka ocene in 
enakega števila doseženih točk ima prednost pri izbiri 
kandidat, ki je bolj dejaven v društvenem, kulturnem, 
športnem ali socialnem življenju Trzina.

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 
izpopolnjevanja.

Enkratna štipendija se lahko dodeli tudi za 
obiskovanje nižje ali srednje glasbene šole učencu 
z nadpovprečnim uspehom na tem področju na 
podlagi priporočila oziroma mnenja glasbene šole in 
če dohodki in premoženje družine tega učenca ne 
dosegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije.

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

Enkratna štipendija se lahko odobri tudi za redni 
ali izredni doktorski študij, če študent dosega 
nadpovprečne uspehe in o tem predloži ustrezna 
dokazila. V koledarskem letu se dodeli največ dve 
takšni štipendiji.

Višina enkratne štipendije ne sme preseči višine 
polletne občinske štipendije za nadarjene študente. O 
višini štipendije odloča komisija.
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Utemeljenemu predlogu za dodelitev enkratne 
štipendije morajo biti priloženi: 
- življenjepis, 
- potrdilo o vpisu, 
- dokazilo o uspehu v preteklem letniku, 
- dokazila o udejstvovanju v društvenem, kulturnem, 

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

nadarjenosti (izjemni dosežki na tekmovanjih, 
bibliografija objavljenih del, potrdilo o sodelovanju 
pri znanstvenih raziskavah, priporočila in 
podobno), 

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

izobraževanje oziroma izpopolnjevanje (načrt 
financiranja).

Enkratne štipendije se praviloma podeljujejo celo leto 
oziroma do porabe sredstev za ta namen. Enkratno 
štipendijo je za isti program oziroma isto stopnjo 
programa 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 
lahko dodeli dijakom, če kandidat in njegova družina 
s svojimi dohodki in premoženjem ne presegajo 
cenzusa za dodelitev republiške štipendije. 

Štipendija za študente iz manj premožnih družin 
se lahko dodeli študentom, če kandidat in njegova 
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 
štipendiranje. 

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. 
člena tega pravilnika, se dodelijo na podlagi javnega 

razpisa, ki se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in na občinski spletni strani ali v občinskem glasilu in 
na občinski spletni strani 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 
dodelitvi 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 

priložiti 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 
nadarjenost,

- 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 
pridobitvijo podatkov o dohodkih in premoženju 
družine iz javnih evidenc,

- kandidati, ki se izobražujejo v tujini morajo priložiti 
tudi dokazilo o akreditiranosti izobraževalne 
ustanove 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 
zaključnem letniku srednjih šol, ko se za julij in avgust 
ne izplačujejo.

12. člen
 (omejitev izplačevanja štipendije na en letnik in eno 

leto absolventskega staža)
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Štipendist lahko za posamezni letnik prejema 
štipendijo eno leto v srednješolskem izobraževanju 
in eno leto za posamezni letnik na višješolskem 
ali visokošolskem  izobraževanju. Štipendije se 
izplačujejo tudi v času absolventskega staža, vse do 
diplome oziroma drugega enakovrednega dokaza o 
zaključku 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 
dijake in 15. oktobra za študente, predložiti občini 
dokazila 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, 

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

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

- za štipendijo za dijaka oz. študenta iz manj 
premožne 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 izjavo o soglasju, da občina 
pridobiva podatke o dohodkih in premoženju 
družine iz javnih evidenc,

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

14. člen
(mirovanje štipendije za tekoče šolsko leto oziroma 

študijsko leto)

Štipendija za nadarjenega dijaka ali študenta za 
tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje in se ne 
izplačuje, če štipendist:
- ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 13. 

člena tega pravilnika,
- v preteklem letu ni dosegel najmanj povprečne 

ocene 4,00 - dijak ali 8,75 -  študent,
- se v preteklem letu ni vključeval v društveno, 

kulturno, socialno ali športno življenje Trzina.

Štipendija za dijaka ali študenta iz manj premožne 
družine za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje 
in se ne izplačuje, če štipendist:
- ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 13. 

člena tega pravilnika,
- ne izdela letnika,
- presega cenzus iz 9. člena tega pravilnika.

Občina nadaljuje izplačevanje štipendije po predložitvi 
dokazil iz prejšnjega člena pravilnika z novim šolskim 
oziroma študijskim letom.

Kot opravičljiv zdravstveni razlog za neizpolnjevanje 
pogojev za štipendiranje šteje bolezen oziroma 
telesna poškodba, ki vpliva na zmanjšanje učnih 
oziroma študijskih sposobnosti, pri čemer se upošteva 
mnenje zdravnika, vendar v celotni dobi šolanja ali 
študija največ 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,
- izgubil status dijaka oziroma študenta, 
- spremenil izobraževalni program brez soglasja 

štipenditorja,
- navajal neresnične podatke,
- uspešno zaključil izobraževanje ali 
- če mu je štipendija v preteklem letu mirovala, 

razlogi za mirovanje pa ostajajo tudi v tem šolskem 
oziroma študijskem letu.

16. člen
 (vrnitev štipendije)

Štipendija se dodeljuje z namenom uspešnega 
zaključka šolanja. Kolikor namen ni izpolnjen, je 
štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga 
ni dokončal. Prav tako mora vrniti celotno prejeto 
štipendijo štipendist, ki je štipendijo pridobil na podlagi 
neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil 
sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev 
štipendije in štipendist, ki ne maturira, diplomira, 
magistrira, doktorira oziroma zaključi šolanja v roku 
največ 1 leta po poteku statusa dijaka, študenta ali 
absolventa. 

Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi 
objektivnih razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, 
dalj časa trajajoča bolezen, poškodba ali invalidnost), 
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ki vplivajo na izobraževanje, se na podlagi utemeljene 
prošnje z dokazili (potrdilo centra za socialno delo ali 
zdravniško potrdilo) lahko delno ali v celoti omogoči 
obročno vračilo štipendije ali delno ali v celoti oprosti 
vračilo štipendije. Prošnjo obravnava pristojna 
komisija iz 17. člena tega pravilnika.

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 prispele 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, 
šolstvo in šport in dejavnost društev, ter 2 (dva) 
člana občinske 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 
sestavljajo 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. 
Zoper 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 
neizpolnjevanja pogojev v posamezni skupini štipendij 
se razmerje, glede vrste štipendij, ki se podeli, na podlagi 
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 
štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo. 
Pogodbo  o štipendiranju sklene s štipendistom župan 
Občine Trzin. Za štipendista, ki ni polnoleten, podpiše 
pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik.

20. člen
(opravljanje prakse)

Štipendisti opravljajo redno prakso, ki traja praviloma 
en mesec v letu. Razporeditev štipendistov na 
delovno prakso opravi občinska uprava na predlog 
komisije za štipendije v skladu z dogovorom s 
štipendisti in direktorji javnih zavodov v Občini Trzin. 
Za opravljeno delo prejmejo štipendisti nagrado v 
zakonsko predpisani višini.

21. člen
(poročanje)

Občinska uprava Občine Trzin v okviru poročil o 
izvrševanju proračuna komisiji poroča o izpolnjevanju 
pogodbenih obveznosti štipendistov in morebitni drugi 
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 
Občine 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. 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik preneha veljati 
Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin št. 8/12), razen za štipendiste Občine 
Trzin, ki so pridobili štipendijo pred sprejemom tega 
pravilnika, ostanejo v veljavi določila Pravilnika o 
štipendiranju v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin št. 8/12) do izteka veljavnosti sklenjenih 
pogodb. 

23. člen
(uveljavitev pravilnika)

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

Številka: 27-2/2014  ŽUPAN:
Datum: 29.01.2014  ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno 
besedilo 4, (14/13 – popr.), 110/11 - ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13), Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF, 114/06-ZUE), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo 1, 30/10 odl. US), Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 
2013 (Uradni vestnik OT, št.  7/13 in spremembe) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 1 in 8/06) na 27. redni seji dne 29. januarja 2014 sprejel naslednji

SKLEP
Občina Trzin odpiše naslednje terjatve zaradi zastaranja oz. zaradi prisilne poravnave ali stečajnega postopka 
družbe.

Stranka Naslov št. računa Datum valute Predmet Znesek (z DDV v €)
Pekos Završnik 
gostinstvo d.o.o.

Cesta na Brdo 85, 
1000 Ljubljana

139-1999
371-2000

15.06.1999
15.12.2000

Najemnina za lokal v 
Trzinu

60,09
635,44

 Skupaj (z DDV v €) 695,54
Golfturist d.o.o.
 
 
 
 
 
 
 

Trdinova 3, 
Ljubljana

368-2001
336-2001
296-2001
256-2001
216-2001
189-2001
1512001
57-2002
39-2002
12-2002

30.12.2001
30.11.2001
13.10.2001
06.09.2001
19.07.2001
30.06.2001
20.05.2001
28.03.2002
27.02.2002
26.01.2002

Barvni oglasi na 
naslovnici Odseva

        104,28
104,28
104,28
104,28
104,28
104,28
104,28
105,16
105,16
105,16

Skupaj (z DDV v €) 1.045,44
M point d.o.o. Dalmatinova 7, 

Ljubljana
393-2001 03.01.2002 Najemnina v Domžalah 1.059,13

Skupaj (z DDV v €) 1.059,13
ELSHOP 
ELEKTRONIKA 
SAŠO ALOVIČ S.P.
 
 
 
 
 
 
 

Testenova 69, 
Mengeš

405-2002
332-2002
307-2002
249-2002
236-2002
3396-2003
3365-2003
3341-2003
3314-2003
3141-2003
3241-2003
3213-2003
3181-2003
78-2003
52-2003
11-2003
424-2003
4035-2004
4016-2004

  08.01.2003
13.11.2002
31.10.2002
31.08.2002
31.08.2002
15.01.2004
31.12.2003
10.12.2003
08.11.2003
220.5.2003
31.08.2003
08.08.2003
26.06.2003
12.04.2003
22.03.2003
27.02.2003
24.01.2003
25.03.2004
19.02.2004

Barvni oglasi na 
naslovnici Odseva

28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17
28,17

Skupaj (z DDV v €) 535,23

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, odpisi pa se 
upoštevajo v bilanci za leto 2013.

Številka: 27-3/2014                                                                                         ŽUPAN:
Datum: 29.01.2014                                                                                          ANTON PERŠAK, l.r.
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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), 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) sprejel

LETNI NAČRT DELA
ObČINSkEGA SVETA ObČINE TRZIN 

ZA LETO 2014

1. 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta 
2014 (do vključno julija) sestal predvidoma na štirih 
rednih sejah. 

V drugem delu leta 2014 (od oktobra do decembra) 
se bo občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal 
na treh rednih sejah. 

Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine 
Trzin in Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin 
sklicuje župan Občine Trzin praviloma na drugo 
oziroma tretjo sredo v mesecu ob 17,00 uri. 

Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom 
Občine Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče 
tudi izredno sejo občinskega sveta; praviloma ravno 
tako na sredo, vendar glede na dnevni red lahko ob 
18,00 uri. 

2. 

Na sejah, sklicanih v prvem delu leta 2014, bo župan 
predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov sej:

 – Predlog finančnega načrta glasila Odsev za leto 
2014 in predlog Cenika za Odsev za leto 2014,

 – Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin,
 – Odpis terjatev Občine Trzin do pravnih oseb,
 – Letni načrt dela občinskega sveta Občine Trzin za 

leto 2014, 
 – Predlog sklepa o določitvi javnega dobra v lasti 

Občine Trzin,
 – Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava, 
 – Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava,
 – Letni program dela NO za leto 2014,
 – Poročilo o delu NO za leto 2013,
 – Seznanitve s končnimi poročili NO,

 – Poročilo glavnega in odgovornega urednika glasila 
Odsev za leto 2013,

 – Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za 
leto 2014,

 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije 
prostorskega razvoja Občine Trzin – prva 
obravnava, 

 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega 
prostorskega načrta -  izvedbeni del – prva 
obravnava,

 – Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2013,

 – Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2013, 

 – Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju 
zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 
2013,

 – Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov 
za leto 2014, 

 – Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014,
 – Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2014, 

 – Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi nepremičnin 
in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na 
področju kulture v Občini Trzin, 

 – Odlok o turističnem vodenju na območju Občine 
Trzin – druga obravnava,

 – Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Vodice in Trzin za leto 2013,

 – Poročilo glavnega in odgovornega urednika 
občinskega glasila Odsev za leto 2013, 

 – Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 
2013 in Poročilo o uresničevanju Strategije 
razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do 2010 
in uresničevanju Proračuna Občine Trzin za leto 
2014, 

 – Sklep o potrditvi predloga Razvojnega programa 
LUR za obdobje 2014-2020,  

 – Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin 
za leto 2013,

 – Poročilo o uresničevanju Programa razvoja športa 
v Občini Trzin v letu 2013, 

 – Poročilo o uresničevanju Letnega programa 
kulture za leto 2013 v Občini Trzin, 

 – Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 
2014«,

 – Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za 
leto 2013,

 – Poročilo o vsebinskem okviru in stanju 
pripravljenosti OP ROPI »Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju Domžale – Kamnik«,

 – Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2013,
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 – Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 
2013,

 – Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale 
za leto 2013,

 – Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega 
muzeja Kamnik za leto 2013,

 – Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole 
Domžale za leto 2013,

 – Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje 
2014 - 2018,

 – Občinski program kulture za obdobje 2013 do 
2018,

 – Občinski podrobni prostorski načrt za območje CT 
5/1 (OPPN CT 5/1) – druga obravnava,

 – Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Trzin v letu 2013,

 – Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja odpadnih vod v Občini Trzin za leto 
2013,

 – Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2013, 

 – Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih 
sistemov v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2013, 

 – Letno poročilo JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. 
za leto 2013,

 – Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje,
 – Sklep o objavi brezplačnih volilnih oglasov v času 

predvolilne kampanje v Odsevu,
 – Sklep o predstavitvi kandidatov v času volilne 

kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik, 
 – Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Trzin in 
 – Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini 

Trzin. 

Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 2014, bo župan 
predvidoma uvrstil na dnevne rede sej: 

 – Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov komisije 
za pripravo sklepov občinskega sveta o potrditvi 
mandatov občinskih svetnikov in župana,

 – Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega 
sveta, 

 – Sklep o potrditvi mandata župana, 
 – Sklep o nalogah in oblikovanju komisije 

občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja,

 – Sklep o imenovanju članov komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja,

 – Sklep o ustanovitvi, nalogah in oblikovanju 
delovnih teles občinskega sveta,

 – Sklep o imenovanju članov in predsednikov 
delovnih teles občinskega sveta,

 – Sklep o seznanitvi občinskega sveta z 

imenovanjem podžupana Občine Trzin, 
 – Sklep o izvolitvi članov nadzornega odbora Občine 

Trzin,     
 – Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto 

2013,
 – Poročilo o stanju okolja v Občini Trzin,
 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – 
skrajšani postopek, 

 – Dopolnitve in spremembe Sklepa o določitvi 
javnih parkirnih površin, kjer je časovno omejeno 
parkiranje in kjer se plačuje parkirnina, višini 
parkirnine ter načinu plačevanja parkirnine, 

 – Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – 
prva obravnava, 

 – Spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega 
koncepta Občine Trzin, 

 – Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 
in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča 
za leto 2015 v Občini Trzin,

 – Finančni načrt glasila Odsev za leto 2015,
 – Letni program kulture za leto 2015 in 
 – Letni program športa za leto 2015.

Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal 
občinskemu svetu v sprejem tudi predloge odlokov in 
drugih aktov, ki jih je in jih bo potrebno sprejeti zaradi 
usklajevanja občinskih predpisov s sprejetimi zakoni, 
še posebej tistih, ki zadevajo pravice, svoboščine in 
dolžnosti občanov. 

3. 

V skladu s Poslovnikom občinskega sveta 
Občine Trzin se na dnevni red vsake redne seje 
občinskega sveta uvrsti točka Vprašanja in pobude 
članov občinskega sveta, po potrebi pa tudi točka 
Volitve in imenovanja in točka s poročili o poteku 
pomembnejših naložb Občine Trzin. Na pobude in 
predloge upravičenih predlagateljev in pobudnikov 
se uvrstijo na dnevni red v skladu s Poslovnikom 
občinskega sveta Občine Trzin tudi druge zadeve; 
zlasti predlogi odlokov in drugih predpisov s področja 
urejanja prostora, ki jih mora občina sprejeti, v skladu 
z veljavno zakonodajo. 

Številka: 27-4/2014  ŽUPAN:
Datum: 29.01.2014  ANTON PERŠAK, l.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 1, 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05, 120/06, 126/07, 
57/09, 108/09, 61/10 – ZRud – 1, 20/11- odl US, 57/12, 
101/13 – ZDavNepr in 110/13) in Statuta občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo 1 in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na svoji 27. redni seji dne 29.01.2014 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI STATUSA jAVNEGA DObRA V 

LASTI ObČINE TRZIN

1. člen

Občinski svet Občine Trzin določa status javnega 
dobra naslednjemu zemljišču v lasti Občine Trzin:

Kat. občina Parc. številka             površina [m²]

1961-TRZIN 1227/176                 809

2. člen

Na nepremičnini iz 1. člena  se v zemljiški knjigi izvede 
zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

3. člen

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

Številka: 27-5/2014  ŽUPAN:
Datum: 29.01.2014  ANTON PERŠAK, l.r.

Komisija za občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine v skladu z 8. členom Odloka o občinskem 
prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT 
št. 3/99) objavlja 

RAZPIS
ZA POSREDOVANjE PREDLOGOV ZA PODELITEV 

PRIZNANj ObČINE TRZIN ZA LETO 2014

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje 
naslednja priznanja: 

NAZIV ČASTNEGA ObČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek 
k razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem 
časovnem obdobju oziroma za vrhunske dosežke 
na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, 
znanstvenem, športnem, političnem ali katerem 
drugem področju delovanja, če je občan ali občanka, 
ki je predlagana za podelitev naziva, prispeval/a tudi 
k razvoju oziroma promociji Trzina ter se dejavno 
udeleževal/a javnega življenja v Trzinu. 

PLAkETE ObČINE TRZIN, 
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, 
drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom 
ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin 
za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma 
občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem 
ali katerem drugem področju, če je dobitnik plakete 
prispeval tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma 
Občine Trzin. 

Občina podeli največ:
1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in 
3 BRONASTE PLAKETE.

NAGRADE ObČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, 
društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim 
podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju 
Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo 
na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem 
drugem področju v zadnjih dveh letih. 
Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi 
občinski svet Občine Trzin. 

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani 
in občanke Občine Trzin, občinske organizacije 
političnih strank, društva in druge pravne osebe, 
organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki oziroma obrtniki. 
Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev 
priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo 
v zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti 
najkasneje 

do vključno 21.03. 2014 do 12.00 ure 
na naslov:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

s pripisom: »NE ODPIRAj – RAZPIS – PRIZNANjA«.
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Predlog mora vsebovati: 
 – točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov 

predlagatelja, 
 – ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) 

ter točen naslov predlaganega   
 – kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja ali 

nagrade,
 – predlagano vrsto priznanja,
 – podrobnejšo obrazložitev predloga. 

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo 
upoštevala. 

Številka: 094-0001/2014-1      Predsednica komisije:
Datum: 29.01.2014                 Jožica Valenčak, l.r. 
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