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Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je Občinski svet Občine 

Trzin, na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 430-0002/2019-33                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                        Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 12/20) je Občinski svet Občine Trzin, na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet se je seznanil s Predinvesticijsko zasnovo Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

 

Številka: 430-0002/2019-34                                                                                                         Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                          Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je Občinski svet Občine Trzin, na 

16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet je potrdil Investicijski program Večnamenske športne dvorane Trzin. 

 

 

Številka: 430-0002/2019-35                                                                                                         Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                         Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 

Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – 

popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 

(Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) je Občinski svet 

Občine Trzin na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel  

 

 

ODLOK 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju celotne občine Trzin.   

 

(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo: 

- preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in  

- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

 

(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so: 

- površina gradbene parcele stavbe, 

- bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih 

gradbenih posegov, 

- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), 

- faktor namembnosti objekta (Fn), 

- računski faktor površine (Fp) in 

- prispevna stopnja zavezanca (psz).  

 

(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj ter 

izračun in odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

 

2. člen 

(obstoječa komunalna oprema) 

 

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine Trzin se odmerja za naslednjo 

komunalno opremo:  

- cestno omrežje, 

- vodovodno omrežje, 

- kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in 

- javne površine. 
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3. člen 

(pomen izrazov) 

 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 

podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 

odmero in izračun komunalnega prispevka.  

 

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 

 

4. člen 

(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 

 

(1) Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, 

povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 

povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:   

 

Obstoječa komunalna oprema 
Cpo  

(EUR/m2) 

Cto  

(EUR/m2) 

Cestno omrežje 17,50 48,00 

Vodovodno omrežje 6,50 17,00 

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo 5,40 11,00 

Javne površine 0,70 2,00 

 

5. člen 

(površina gradbene parcele stavbe)  

 

(1) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmeri za stavbo, ki je v fazi izdaje gradbenega 

dovoljenja, se za površino gradbene parcele stavbe pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo upošteva površina gradbene parcele stavbe iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja v 

skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov in prostorskega načrtovanja. 

 

(2) Površina gradbene parcele stavbe se določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz 

veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine: 

- če površina gradbene parcele stavbe v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja iz prejšnjega 

odstavka tega člena ni določena oziroma ni prikazana; 

- pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in 

plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega 

prispevka; 

- pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni 

prispevek zaradi graditve občina že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe 

komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za 

izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča. 

 

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega 

zemljišča ali v primeru, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini gradbene parcele v primerih iz druge in 

tretje alineje drugega odstavka tega člena se površina gradbene parcele stavbe določi na podlagi uredbe, ki 

določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 
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6. člen 

(bruto tlorisna površina stavbe, površina gradbenega inženirskega objekta in površina drugih gradbenih posegov)  

 

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za bruto tlorisno 

površino stavbe, površino gradbenega inženirskega objekta in površino drugega gradbenega posega pri odmeri 

komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisno površina stavbe, površino gradbenega inženirskega objekta in 

površino drugega gradbenega posega iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

(2) V ostalih primerih se bruto tlorisna površina stavbe, površina gradbenega inženirskega objekta in površina drugih 

gradbenih posegov določi na podlagi uredbe, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 

 

7. člen 

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto))  

 

(1) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri 

izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,7:0,3. 

 

8. člen 

(faktor namembnosti objekta (Fn)) 

 

(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe je enak 1, razen za naslednje vrste stavb: 

 

Šifra 

(CC-SI) 

Klasifikacijska raven 

(CC-SI) 
Fn 

1122 Tri in večstanovanjske stavbe 1,3 

113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 0,7 

121 Gostinske stavbe 1,3  

122 Poslovne in upravne stavbe 1,2  

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3  

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 1,3  

125 Industrijske in skladiščne stavbe 1,3  

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,7  

1265 Stavbe za šport 0,9  

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7  

 

(2) Če klasifikacija CC-SI ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta (Fn) določi glede na 

skupino oziroma razred iz zgornje tabele v katero se na podlagi predpisa, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-

SI glede na namen uporabe objektov, stavba razvrsti. V primeru, da namen uporabe stavbe ni možno določiti na 

ta način, velja, da je faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe po tem odloku enak 1. 

 

(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) se določi glede na pretežni namen uporabe objekta. 
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(4) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbene inženirske objekte in druge gradbene posege je enak 0,5. 

 

9. člen 

 (računski faktor površine (Fp)) 

 

(1) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb je 1,5. 

 

10. člen 

(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

 

(1) Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je: 

 

Obstoječa komunalna oprema 
psz  

(%) 

Cestno omrežje 83 

Vodovodno omrežje 83 

Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo 83 

Javne površine 83 

 

 

III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA 

 

11. člen  

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)  

 

(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in 

gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država oziroma pravna 

oseba v lasti občine ali države in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, 

muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov. 

 

IV. PRETEKLA VLAGANJA 

 

12. člen 

(upoštevanje preteklih vlaganj) 

 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo uveljavlja pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru: 

- odstranitve objekta, ki se nahaja znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega 

se odmerja komunalni prispevek in  

- vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih 

ali drugih sredstev. 

 

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka 

pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj 

zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan, poleg zahtevanih dokazil s strani pristojnega občinskega organa, 

predložiti tudi podatke o odstranjenem objektu (podatki o zmogljivosti in namembnosti odstranjenega objekta 

in njegovi priključenosti na obstoječo komunalno opremo).  
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(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.  

 

(4) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more 

uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta ali nelegalnega dela objekta. 

 

 

V. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

 

13. člen 

(določitev vrste obstoječe komunalne opreme, na katero zavezanec priključi svoj objekt) 

 

(1) Kadar se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne 

opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, 

ugotovi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

(2) Kadar se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki 

se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil 

svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika 

oziroma zavezanca in upravljavca te vrste komunalne opreme. 

 

(3) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto komunalne opreme, se  zanjo 

komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek komunalne opreme, ki je na območju ni. 

 

(4) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz tretjega odstavka tega člena, velja le za individualno komunalno 

opremo, ki se nanaša na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, ne pa za 

komunalno opremo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro (cestno omrežje in javne površine). 

 

14. člen 

(izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 

 

(1) Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se izvede v skladu s predpisom, ki ureja 

urejanje prostora in uredbo, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.  

 

 

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 

 

15. člen 

(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 

 

(1) Odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se izvede v skladu s predpisom, ki ureja 

urejanje prostora in uredbo, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.  

 

(2) Občinski upravni organ izda odmerno odločbo v zakonsko določenem roku od popolne vloge za izdajo odločbe o 

komunalnem prispevku. 

 

(3) O izdani odločbi občina obvesti pristojno upravno enoto in upravljavca komunalne opreme.  
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16. člen  

(obročno plačevanje komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)  

 

(1) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka, ki se jim odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno 

opremo, in sicer za priklop obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, 

lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka poravnajo največ v petnajstih (15) zaporednih mesečnih 

obrokih. Prvi obrok plača zavezanec v roku 30 dni od dokončnosti odločbe s katero mu je bil odmerjen komunalni 

prispevek, to je najkasneje 45. dan po prejemu odločbe, nato vsak naslednji mesec sledijo še preostali obroki. 

Znesek posameznega obroka ne sme biti manjši od 150,00 EUR. 

 

(2) V primeru, da se zavezanec iz prvega odstavka tega člena odloči za obročno plačevanje, mora o tem s pisno vlogo 

obvesti občino pred pravnomočnostjo odločbe. Zavezanec z občino sklene ustrezno pogodbo o obročnem plačilu 

komunalnega prispevka. 

 

(3) Po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka in plačilu prvega obroka občina izda izvajalcu 

javne gospodarske službe odvajanja odpadne komunalne vode potrdilo, da zavezanec izpolnjuje pogoje glede 

plačila komunalnega prispevka. 

 

(4) Določbe iz tega člena se uporabljajo tudi takrat, ko vlogo poda zavezanec, ki je s strani upravljalca pozvan k 

obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo. 

 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

17. člen 

(dokončanje postopkov) 

 

(1) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki 

so veljali pred njegovo uveljavitvijo.  

 

18. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: 

- Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/11 in 2/18). 

 

19. člen  

(začetek veljavnosti in uporabe)  

 

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

 

 

Številka: 426-0017/2020-3                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, 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,76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06–ZEN, 45/08 –ZVEtL, 57/08, 62/10 
–ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 8/20) in 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik občine Trzin, št. 12/20) na 
16. redni seji dne 16. decembra 2020 sprejel 
 
 

SKLEP 
o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje  

2016 - 2020 
 
 
Občinski svet Občine Trzin (v nadaljevanju občine) s tem sklepom podaljšuje veljavnost Stanovanjskega programa 
Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020 za čas do sprejema novega občinskega stanovanjskega programa, vendar 
najkasneje do konca leta 2025.  
 
V skladu z določbo prejšnjega odstavka tega Sklepa se v besedilo Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje 
2016 - 2020 vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve: 
 

1.  
 
V naslovu »Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016 - 2020« se letnica »2020« nadomesti z letnico 
»2025«.  
 

2.  
 

V drugi točki se besedilo »Občina Trzin ima v lasti 17 stanovanj, od tega 11 neprofitnih, 1 tržno, 3 službena in 2 
bivalni enoti.« nadomesti z »Občina Trzin  ima na razpolago 17 stanovanj, od tega 11 neprofitnih, 2 tržni, 2  službeni 
in 2 bivalni enoti.«  
 

3. 
 

V tretji točki se v četrtem odstavku letnica »2020« nadomesti z letnico »2025«. 
 

4. 
 

Ta Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 352-0003/2016-4                                                                                                       Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                     Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Odloka o davkih 

občanov (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 26/91) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) je 

Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji dne 16. decembra 2020 sprejel 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2024
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 2021 V OBČINI TRZIN 

 
 

1. Povprečna gradbena cena za 1 m² neto tlorisne stanovanjske  
                površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja  

          stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,  
          na območju Občine Trzin na dan 01.01.2021 znaša                                                                1.080,00    EUR/m²       
 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. 

januarja 2021 dalje.  
 
 

Številka: 007-0009/2020-1                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18- popr. in 80/20-ZIUOOPE), 21. in 52. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Odloka 
o občinskih taksah v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/07, 7/13 in 10/15) na 16. redni seji, dne 16. 
decembra 2020 sprejel   
 

 
UGOTOVITVENI SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE 

 

1. Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2021 znaša 0,07 EUR. 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. januarja 
2021 dalje.  

 
 
Številka: 007-0008/2020-1                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16), Odloka o 

proračunu Občine Trzin za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/19), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je Občinski 

svet Občine Trzin na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN  

ZA LETO 2021 

 

1. člen 
 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021 določa redno dejavnost, programe in projekte na področju kulture, 

ki se financirajo ali sofinancirajo na podlagi javnega razpisa in naložbe, ki so financirane s sredstvi občinskega 

proračuna ter višino in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu Občine Trzin za leto 2021.  

 

2. člen  
 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2021 so sredstva za kulturo namenjena za sofinanciranje in financiranje: 

1. programov 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, 8/12 in 3/16) 
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.  

 

3. člen 
 

Iz sredstev za kulturo iz 2. člena tega Letnega programa se bodo na podlagi javnega razpisa in ob upoštevanja kriterijev 

Pravilnika, navedenega v prvi podtočki 2. člena tega Letnega programa kulture, financirale oziroma sofinancirale 

naslednje kulturne vsebine: 

 

– dejavnosti in projekti društev, kot na primer 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, 
igralske skupine, otroške dramske 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 občine 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 Trzin;  

– 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 Trznfest, Florjanovega sejma, proslave ob državnih 
praznikih in občinskim praznikom, kulturno literarni večeri, mednarodni folklorni festival, Miklavževanje, 
Gregorjevo ipd.; 

– varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in na območju Občine Trzin; 
– vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena.   
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Zap.št 

 

P.p. Naziv p.p. Sredstva v EUR Namen 

1. 0026 Občinske prireditve, proslave  

in priznanja 

14.000,00 

 

 

Sredstva so namenjena za gostujoče 

izvajalce programov, za razpisane 

občinske prireditve, Gregorjevo, dan 

žena, Čarovnice, Pustovanje, Zapojmo 

in zaigrajmo skupaj, za priznanja in 

nagrade ob občinskem prazniku in za 

pogostitve.  

 

2. 0029 Prireditev za najuspešnejše 

učence in druge prireditve 

800,00 Sredstva so namenjena za nakup knjig 

in darilca ter za kulturni program na 

podelitvi priznanj z manjšo 

pogostitvijo. 

 

    3. 0030 Sredstva za božične in 

novoletne prireditve  

8.000,00 Sredstva so namenjena za 

Miklavževanje (program in obdaritev) 

in za kulturne programe na 

prireditvah za starejše občane in 

prednovoletno srečanje občanov.   

 

4. 0092 

 

Spodbujanje turistične 

dejavnosti  (Florjanov sejem, 

predstavitev občine v 

Arboretumu Volčji potok in na 

sejmu Turizem in prosti čas in 

folklorni festival 

9.000,00 Sredstva se namenijo za organizacijo 

Florjanovega sejma, prednovoletnega 

sejma v Trzinu, predstavitve občine v 

Arboretumu, na sejmu Turizem in 

prosti čas in za stroške folklornega 

festivala, ki se delno sofinancira tudi iz 

PP 0255. 

5. 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne 

dediščine 

2.000,00 Sredstva so namenjena za stroške 

zbiranja dokumentov in druge 

premične kulturne dediščine (npr. 

dokumenti in izvirni tiski I. Hribarja, 

dr.T. Orla, M. Ručigaj, za stara 

oblačila, oblačila za narodne noše.) 

6. 

 

 

0255 Kulturni programi OT: Trznfest, 

Mednarodni folklorni festival, 

Kulturni večeri, razstave v 

Jefačn'ku 

16.000,00 Sredstva so namenjena za 

organizacijo, izvedbo in promocijo 

prireditev, deloma v organizaciji in 

izvedbi OT in deloma v izvedbi 

izvajalcev izbranih na podlagi javnega 

razpisa.  

7. 0134 in  

0263  

Muzejska dejavnost 

 

Materialni stroški in stroški 

vzdrževanja Jefačn'kove 

domačije – 

spominsko/muzejskega dela 

7.500 

 

8.000,00 

Medobčinski muzeja Kamnik, ureditev 

zbirke muzeja na prostem – 

predstavitev starih kmečkih opravil   

 

Poleg stroškov vzdrževanja domačije 

je del sredstev namenjen za nakup 

opreme za dopolnjevanje zbirk.  



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 16/2020, 17. 12. 2020 
 

   

 

 
254 

 

 8. 0268 Vzdrževanje spominskih 

obeležij in spomenikov ter 

zbiranje in ohranjanje kulturne 

dediščine 

5.000,00 Sredstva, namenjena za vzdrževanje 

in obnavljanje spominskih obeležij in 

spomenikov lokalnega pomena. 

 

9. 0137 Založniška dejavnost in odkupi 

knjig 

2.500,00 Podpora založniškim projektom v OT 

in o OT, odkupi knjig za obdaritve in 

podpora pomembnim domoznanskim 

izdajam. 

 

10. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za 

mat.str. in amortizacijo in 

nakup gradiv za oddelek v 

Trzinu 

113.132,00 Občina skladno z zakonom sofinancira 

dejavnost knjižnice Domžale (mater. 

stroški, plače), zagotavlja sredstva za 

delovanje Krajevne knjižnice T. Orla 

itd.  

11. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286,00  Občina vsako leto prispeva sredstva za 

dodatni nakup 10-15 knjig za šolsko 

knjižnico. 

 

12. 0144 

 

JSKD OI 1.500,00 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. 

13. 0146 

 

Materialni stroški, redno in 

investicijsko vzdrževanje ter 

oprema zgradbe Kulturnega 

doma v Trzinu 

4.000,00 Sredstva so namenjena za stroške 

ogrevanja, materialne stroške, redno 

in investicijsko vzdrževanje in za 

opremo zgradbe Kulturnega doma 

Trzin.  

14. 0176 ŠKD Dejavnost 252,00 Sredstva so namenjena sofinanciranju 

predstave ob prvem šolskem dnevu za 

prvošolčke. 

15. 0254 Sredstva za sofinanciranje 

kulturnih programov kulturnih 

in drugih društev v skladu s 

Pravilnikom o sofinanciranju 

kulturnih dejavnosti v Občini 

Trzin 

13.500,00 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.   

16. 0344 Kulturno srce Trzina 7.697,72 Sredstva so namenjena delavnicam za 

ranljive skupine. S projektom smo 

kandidirali na sredstva LAS. 

 

17. 0345 Muzej na prostem 0,00 Postavka za zagotovitev sredstev 

ureditev muzeja na prostem - obnova 

kmečkega orodja. S projektom smo 

kandidirali na sredstva LAS. 
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4. člen 
 

Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so namenjena za delovanje oziroma programe društev, se razdelijo na 

podlagi javnega razpisa v skladu z oddanimi programi društev in drugih izvajalcev v skladu s Pravilnikom o 

sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin. 

 

Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255. Te prireditve bodo Trznfest, 

Folklorni festival, kulturno literarni večeri, mednarodni literarni večer, del sredstev pa bo namenjen za otvoritve 

razstav v Jefačnkovi domačiji, ki jih bo organizirala Občina Trzin sama oziroma v sodelovanju. 

 

Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0026. Te prireditve bodo proslava ob 

Kulturnem prazniku, Občinskem prazniku, dnevu državnosti ter dnevu samostojnosti in enotnosti. Nadalje sem 

spadajo še Gregorjevo, Čarovnice, Zapojmo in zaigrajmo skupaj, Dan žena, pustna povorka, ter Trzinka poje.  

 

Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0030. Te prireditve bodo Miklavževanje, 

Prednovoletno srečanje starostnikov in prednovoletno srečanje občanov 

 

5. člen 
 

Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del programa društva, naveden v tem Letnem programu in ni 

naveden na vlogi na razpis, 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 tega odstavka. 

 

V letu 2021 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. člen 
 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji 

dan po objavi.  

 

 
Številka: 610-0002/2020-1                                                                                                         Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 13. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za 
obdobje 2014–2023, Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 9/18 in 15/20), Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2021 (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 11/19) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni 
seji, dne 16. decembra 2020, sprejel 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
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LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN  
ZA LETO 2021 

 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto 
določi občinski svet z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa, ki se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne 
skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 
 
Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2021 za šport zagotovi 2.476.040,00 EUR, in sicer 2.416.240,00 za  
investicije v športno infrastrukturo in vzdrževanje objektov ter opreme in 59.800,00 EUR za programe izvajalcev 
letnega programa športa (športna društva,  šola, vrhunski športniki, perspektivni športniki in morebitni drugi izvajalci). 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021 je prikazan po vsebinah skladno z Nacionalnim programom športa in 
po proračunskih postavkah. 
Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za 
sofinanciranje, so: 
 
I. Športni programi so različne pojavne oblike športa, namenjene posameznikom vseh starosti, in sicer:  
 
Proračunska postavka 0175 (11.500 EUR) 
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2021 sofinancirajo: 

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka. 
Sofinancira se 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka. 
 
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta: 

 
1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce na predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 
6. razredu devetletke. 
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je za starše 
brezplačen. 

 
1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju OŠ domžalske regije, področno in tekmovanja na državnem 
nivoju. 
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju osnovnih šol domžalske regije in delež na področnem nivoju. 
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 Dodatne ure športa.  
Sofinancira se dodatne ure športa v prvi triadi, ki potekajo praviloma takoj po pouku v času podaljšanega bivanja. 
Sofinancira se maksimalno 2 šolski uri na posamezni oddelek. S športom za sprostitev, oziroma dodatnimi športnimi 
urami za prvo triado, so v Osnovni šoli Trzin začeli s šolskim letom 2020/2021.  
 
1.2.5 Programi OŠ izvajani v balonu Taubi Trzin  
Sofinancira se do 50 ur pouka OŠ Trzin. Strošek se obračuna glede na dejansko uporabljena igrišča za potrebe izvedbe 
ure pouka, v znesku 50% ceni najema posameznega igrišča v dopoldanskem času. 
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Program izvaja OŠ Trzin, s katero se sklene pogodbo o izvajanju programa športa. 
 
1.3. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se 
vrednotijo individualno za posameznega otroka s stalnim bivališčem v Občini Trzin.  

 
Proračunska postavka 0165 (2,3,4,5,6 skupaj 29.000 EUR) 
Iz proračunske postavke 0165 se v letu 2021 sofinancirajo: 

2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne kategorije od 12 do 18 let, ki nastopajo v 
tekmovalnih sistemih različnih slovenskih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), od medobčinskega do 
državnega nivoja. 

3. Kakovostni šport 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog, za starostne kategorije nad 18 let, od medobčinskega do državnega nivoja. 

4. 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. Cilj občine je povečati delež redno športno dejavnih odraslih. 

5.  Šport starejših 

Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem okolju. Financira se 
celoletne 80 urne program. 
 

6. Razvojne dejavnosti v športu: 
 
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
- založništvo v športu; 
- delovanje športnih društev; 
 
 
Proračunska postavka - vrhunski šport 0322 (skupaj 8.000 EUR) 
Iz proračunske postavke 0322 se v letu 2021 sofinancirajo: 

1. Perspektivni šport 

Perspektivni šport predstavlja programe priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov mladincev ali kadetov 
usmerjenih v doseganje vrhunskih rezultatov na mednarodni ravni.  
 
V programu se vrednoti mlade perspektivne športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s stalnim 
bivališčem v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno kategorizacijo objavljeno v biltenu OKS-ZŠZ. 
Sredstva v višini 2.000,00 EUR se bodo razdelila med perspektivne športnike glede na število prijav. 
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2. Vrhunski šport  

V program vrhunskega športa so uvrščeni kategorizirani športniki uvrščeni v olimpijski, svetovni ali 
mednarodni razreda. V programu se vrednoti vrhunske športnike, ki so na dan javnega razpisa, športniki s 
stalnim bivališčem v Občini Trzin in imajo na dan objave razpisa veljavno kategorizacijo objavljeno v biltenu OKS-
ZŠZ. Vadba vrhunskega športnika se sofinancira z 2.000,00 EUR na posameznega športnika.  

II. Športni objekti in površine za šport v naravi: 

Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah sredstva za naslednje namene: 
 
Proračunska postavka - vzdrževanje športnih objektov in obnove 0113 (16.240,00 EUR) 
Iz proračunske postavke 0113 se v letu 2021 sofinancirajo: 
 
Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove športnih objektov na javnih igriščih. V letu 2021 planiramo 
tekoče vzdrževanje ŠRP Mlake, predvsem zaščitne mreže, mreže za gole in košarkarske table, ter mrežo za goli. 
Potrebno bo tudi obnoviti športni pod. 
 
Proračunska postavka -  nogometno igrišče  0335 (400.000,00) 
 
Sredstva so namenjena razširitvi in modernizaciji ŠRP Mlake. V letu 2021 bomo pripravili potrebno investicijsko in 
projektno dokumentacijo  za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nogometnega igrišča, pump tracka, igrišča 
za odbojko na mivki in balinišča s pripadajočo infrastrukturo in razlivnim območjem. V letu 2021 bomo kandidirali za 
sofinanciranje gradnje na različnih razpisih in izvedli razpis za gradnjo, določene faze. 
 
Proračunska postavka – večnamenska dvorana 0356 (2.000.000,00) 
 
V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi povezanimi z izgradnjo večnamenske športne dvorane. V letu 2021 bomo 
pripravili potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in preostalo potrebno investicijsko 
dokumentacijo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenje bomo kandidirali za sofinanciranje gradnje in izvedli razpis za 
gradnjo. 
 
III.  Sofinanciranje najemnin: 
 
Proračunska postavka 0167 (5.000,00 EUR) 
Iz proračunske postavke 0167 se v letu 2021 sofinancirajo: 
 
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. Sredstva se razdelijo trzinskim društvom na podlagi dejanskega stroška najema, 
društvom s sedežem zunaj pa z nominalnim zneskom na ekipo mlajših selekcij v katerih igrajo občani Trzina. 
V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da najemnin ne bomo sofinancirali izvajalcem, ki dodeljenih sredstev v 
preteklem letu, ki so jih s kandidaturo na razpis pridobili, niso izkoristili. 

IV. Športne prireditve in promocija športa: 

Proračunska postavka 0165 
 

1. Športne prireditve po lastni zamisli 
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za manjše prireditve. Višino sredstev sofinanciranja na 
posamezno prireditev bo 150,00 EUR, s tem da bodo sofinancirane največ 3 prireditve posameznega društva. 
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Proračunska postavka od 0169 do 0173 
 

2. Večje občinske športne prireditve v izvedbi športnih društev (skupaj 6.300,00 EUR) 
 
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane na območju 
Občine Trzin. V letu 2021 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 
 

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva 

Tek Petra Levca  0169 2.000,00 EUR 

Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 1.000,00 EUR 

Otroška olimpiada Trzin 0171 800,00 EUR 

Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 2.000,00 EUR 

Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 500,00 EUR 

Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov. 
 
Druge določbe  
 
Sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev LPŠ se v celoti razdelijo na podlagi javnega razpisa in prijav 
izvajalcev na ta razpis.  
 

Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev  
                  59.800,00  

1. Letni program športa - razpis 165                   29.000,00    

2. Velike občinske športne prireditve 0169-0173                      6.300,00    

3. Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin 167 
                     5.000,00    

4. Letni program športa -razpis "Interesna športna vzgoja  šoloobveznih 
otrok" 

175 

                  11.500,00    

5. Vrhunski šport 322                      8.000,00    

Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objektov in opreme   
            2.416.240,00    

1. Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat. stroški 113 
                  16.240,00    

2. Nogometno igrišče 335                 400.000,00    

3. Večnamenska dvorana 356             2.000.000,00    

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2021   
            2.476.040,00    

 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občin Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.  
 

 

Številka: 671-0002/2020-1                                                                                                         Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin  

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

12/20) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel 

 

 

PROGRAM  DELA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN  

ZA LETO 2021 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 2021 sestal predvidoma na štirih rednih sejah.  

V drugi polovici leta 2021 se bo Občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal na treh rednih sejah.  

 

Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče tudi 

izredno ali dopisno sejo občinskega sveta. 

 

2.  

 

Na rednih sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2021, bo župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov sej: 

- Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – prva obravnava, 
- Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – druga obravnava, 
- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava, 
- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – prva obravnava, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin – druga obravnava, 
- Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin, 
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 – prva obravnava, 
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 – druga obravnava, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin – prva 

obravnava, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin – druga 

obravnava, 
- Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin, 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin, 
- Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2020 in Seznanitev z Letnim poročilom 

o delovanju Programa Svit v letu 2020, 
- Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2020 in Seznanitev s Poročilom 

Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2020, 
- Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Domžale za leto 

2020 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 
za leto 2021«, 

- Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2020, 
- Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
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- Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora, 
- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek,  
- Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020, 
- Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020, 
- Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o 

podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2021, 
- Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, 

Vodice in Trzin za leto 2020, 
- Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove glasila in 

Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2020, 
- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek,  
- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek, 
- Seznanitev s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2020, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2020, 
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga izvaja 

JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2020, 
- Imenovanje odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev. 

 

 

Na sejah, sklicanih v drugi polovici  leta 2021, bo župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej: 

- Morebitni postopki v zvezi pripravo in razlago prostorskih aktov (obvezne razlage, lokacijske preveritve, 
priprava RPN, OPN in OPPN),  

- Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 2020; Seznanitev s 
Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2020, 
Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2020, Poročilom o 
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2020 in Poročilom o izvajanju 
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2020, 

- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi 
polovici leta 2021, 

- Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2020, 
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022, 
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023,  
- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 – prva obravnava, 
- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 – druga obravnava, 
- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2022, 
- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2023, 
- Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2022 v Občini Trzin, 
- Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin, 
- Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2022,   
- Letni program športa v Občini Trzin za leto 2022, 
- Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2022. 

 

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.  
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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: 900-0021/2020-1                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 247. člena Zakona o urejanju 

prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 16. redni seji dne 16. decembra 2020 

sprejel 

 

SKLEP 

o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 

 

Katastrska občina Parcelna št. Površina (m²) 

1961 Trzin 1628/12 1053 m² 

1961 Trzin 1572/12 962 

 
2. člen 

 

Na nepremičnini iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra. 

 

3. člen 
 

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

 
 
Številka: 478-0047/2020-1                                                                                                        Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) in Poziva Predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, v skladu z 2. odstavkom 

46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 

33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) je Občinski svet 

Občine Trzin na 16. redni seji dne 16. decembra 2020 sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

1. Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani se predlagata naslednja kandidata:  
 

- Helena ILIĆ BREZNIK, Trzin in 

- Jožef ERČULJ, Trzin. 

 

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 10-14/2015, z dne 16. 12. 2015 (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 10/15).   

 

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

Številka: 900-0001/2018-127                                                                                                     Župan Občine Trzin                                                                                                                                        
Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Statuta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih 
sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov 
Mladinskega kluba v letu 2019. 

 

3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334-
Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija. 

 

4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 

 

Številka: 16-16/2020                                                                                                                  Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 16. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 900-0012/2020-18 
Datum: 23. 11. 2020 
 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, dne 23. 
11. 2020 sprejel 
 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za 
leto 2019 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Sabina Zupan, članica 

 Blanka Jankovič, članica 

 Tomaž Urbančič, član 

 Miro Markič, član 
 

2. Člana delovne skupine: 

 Blanka Jankovič, predsednica 

 Marcel Koprol, član 
 

3. Ime nadzorovanega organa: 
 

Strelsko društvo Trzin 
Mengeška cesta 9 

 
1236 Trzin 

 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Predsednica ga. Andreja Gorjup 

 
4. Ime nadzorovanega organa: 

 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
info@trzin.si 

 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Peter LOŽAR - župan 

mailto:info@trzin.si


URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 16/2020, 17. 12. 2020 
 

   

 

 
265 

 

Uvod 
 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 
skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. V delovno skupino 
sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič. 
 
Delovna skupina se je prvič sestala 29.07.2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo.  Iz konto kartice 
finančnega knjigovodstva predložene s strani Občine Trzin smo ugotovili, da je Strelsko društvo Trzin prejelo v letu 
2019 nakazanih sredstev v višini 13.391,77€. 
 
Dne 27.08.2020 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala prejete odgovore. Na tretji seji dne 
04.11.2020 se je delovna skupina sestala in zaključila nadzor ter izdelala končno poročilo. 
 
Namen in cilj nadzora: 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja; 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Nadzorni odbor je ugotovil naslednje ugotovitve: 
 
1. da je Strelsko društvo Trzin posredovalo letno poročilo za leto 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo 
s pojasnili s izkazom in poročilo o poslovanju društva). 
 
2. da je Strelsko društvo Trzin obrazložilo prejeta in porabljena sredstva za leto 2019 
 
3. da je Strelsko društvo Trzin predložilo Spisek prejetih nakazil iz občinskega proračuna za leto 2019, ki se ujema z 
zneski razvidnimi iz konto kartice finančnega knjigovodstva s strani Občine Trzin 
 
4. da je Strelsko društvo Trzin predložilo kopije računov s katerimi dokazuje porabo finančnih sredstev 
 
5. da je iz izkazov Strelskega društva Trzin razvidno, da so vas prejeta sredstva porabili 
 
6. da smo iz priložene dokumentacije Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih programov v letu 2019 ugotovili, 
da Strelsko društvo Trzin ni oddajalo sprotnih poročil, kot so navedli v predloženim poročilu. 

7. da je predloženi račun iz tujine napisan v tujem jeziku, ki ni preveden v slovenščino oz. ni napisan v katerem od 
veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih. 

 

KONČNE UGOTOVITVE 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Strelsko društvo Trzin predložilo korektno pripravljeno zahtevano dokumentacijo iz 

katere je delovna skupina lahko opravila nadzor v kratkem času. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da ne glede na to, da je znanje jezikov nekdanjih bivših republik skupne države zelo 

razširjeno, potrebno za korektno pripravo finančnih mednarodnih računov slednje prevesti v enega od veljavnih 

svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih. 
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Nadzorni odbor ugotavlja, da smo iz priložene dokumentacije od Strelskega društva Trzin ugotovili, da  društvo  ni 

oddajalo sprotnih poročil, kot so sami navedli v predloženim poročilu Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih 

programov v letu 2019 z dne 15.02.2020. 

 

PRIPOROČILA 

 
Občina Trzin 
 
1. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri predloženih pogodbah nadzornemu odboru vedno navede datume 
poslane pogodbe v podpis in datum podpisane pogodbe. 
 
2. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da račune, ki niso prevedeni v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se 
uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih, zavrne. 
 
 
Strelsko društvo Trzin 
 
1. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da je prejeti tuj račun, ki ga predložijo v izplačilo Občini Trzin 
preveden v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih. 
 
2. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da zaradi transparentnosti uporabe dodeljenih občinski 
sredstev pripravlja sprotna poročila kvartalno in jih posreduje Občini Trzin. 
 
3.  Nadzorni odbor  priporoča Strelskemu društvu Trzin, da z zglednim načinom finančnega poslovanja nadaljuje tako 
kot doslej in Občini Trzin predlaga v izplačilo samo prejete račune, ki se nanašajo na dotični zahtevek za izplačilo 
sredstev iz občinskega proračuna. 
 
 
ODZIV NADZOROVANE OSEBE 
 
Strelsko društvo Trzin 
 
Od Strelskega društva Trzin smo prejeli odziv, da so se seznanili z osnutkom končnega poročila in priporočili. Strelsko 
društvo Trzin nadzorni odbor obvešča, da bo v nadaljevanju upoštevalo priporočila. 
 
 
 
            Predsednik nadzornega odbora: 
                         Marcel Koprol, l. r. 
Člani nadzornega odbora: 

Marcel Koprol 
Sabina Zupan 
Blanka Jankovič 
Tomaž Urbančič 
Miro Markič 

 
 

 
 



URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 16/2020, 17. 12. 2020 
 

   

 

 
267 

 

NADZORNI ODBOR 
Občine Trzin 
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 
 
Številka zadeve: 900-0004/2020-15 
Datum: 23. 11. 2020 
 
Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, z dne 
23. 11. 2020 sprejel 

 
Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega kluba v letu 2019 

 
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 

  
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Sabina Zupan, članica 

 Blanka Jankovič, članica 

 Tomaž Urbančič, član 

 Miro Markič, član 
 

2. Člana delovne skupine: 

 Tomaž Urbančič, član.  

 Marcel Koprol, predsednik 
  
    3. Ime nadzorovanega organa: 
 
Občina Trzin 
Mengeška cesta 22 
1236 Trzin 
info@trzin.si 
 
Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 
Peter LOŽAR - župan 
 
 
Namen in cilj nadzora: 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja; 

● preveriti skladnost oddajanja prostorov s Pravilniki Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 
 
 
Uvod 
  
Nadzorni odbor Občine Trzin je na 9. redni seji, dne 29. 1. 2020, sprejel sklep o Nadzoru nad oddajanjem prostorov 
Mladinskega kluba. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Tomaž Urbančič. Predsednik delovne 
skupine je Marcel Koprol. Delovna skupina je od nadzorovane osebe zahtevala naslednjo dokumentacijo:  

mailto:info@trzin.si
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1. Sklep o ustanovitvi Mladinskega kluba z obrazložitvijo  
2. Sklep o določitvi vsebine delovanja Mladinskega kluba 
3. Sklep o skrbniku delovanja Mladinskega kluba 
4. Pravilnik o oddajanju prostorov Mladinskega kluba 
5. PP na kateri se beležijo prihodki in stroški delovanja Mladinskega kluba.   

  
 
Delovna skupina se je prvič sestala 24.07.2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo in jo pregledala. Po 
pregledu predložene dokumentacije je DS ugotovila: 
 

1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 16 krat;  

2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba v letu 2019 prejel 

3.051,23 Evra; 

3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja za poimenovanje 

prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja; 

4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane Marjance Ručigaj, 

Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja; 

5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opredeljeval posebne 

pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za potrebe različnih aktivnosti otrok Občine 

Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten zahtevek za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o 

najemu prostorov, za katere namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in 

drugo); 

6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih oseb. 

 

 

Po pregledu dokumentacije je DS od nadzorovane osebe zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je prejela in pregledala na 

2. sestanku DS, ki je potekal 27.8.2020. DS je po opravljenem drugem nadzoru ter pregledu prejetih odgovorov 

sklenila, da zaključi nadzor in pripravi Osnutek končnega poročila o nadzoru nad oddajanjem prostorov Mladinskega 

kluba in ga predloži v potrditev Nadzornemu odboru Občine Trzin.   

 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Nadzorni odbor je pri pregledovanju dokumentacije ugotovil naslednje: 

1) Da je Občina Trzin v letu 2019 prostore Mladinskega kluba za različne dogodke oddala 16 krat;  

2) Da je proračun občine Trzin z naslova najemnin za oddajo prostorov Mladinskega Kluba v letu 2019 prejel 

3.051,23 Evra; 

3) Da Mladinski klub kot organizacija več ne obstaja, ostalo pa je ime, ki se ga uporablja za poimenovanje 

prostorov, ki se nahajajo v kletnih prostorih v Centru Ivana Hribarja; 

4) Da je Občina Trzin predložila Sklep o pogojih in ceniku za najem 3 prostorov: dvorane Marjance Ručigaj, 

Mladinskega kluba in avle v Centru Ivana Hribarja; 

5) Da za najem prostorov Mladinskega kluba ni posebnega Pravilnika o najemu, ki bi opredeljeval posebne 

pogoje najema (brez alkohola, posebne brezplačne ure najema za potrebe različnih aktivnosti otrok Občine 

Trzin, nadzor nad uporabo prostora, enoten zahtevek za najem prostora, ki bi bil sestavni del Pravilnika o 

najemu prostorov, za katere namene se bodo porabila sredstva, pridobljena z oddajo Mladinskega kluba, in 

drugo); 
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6) Da je premajhna razlika v cenah najema med osebnim najemom in najemom pravnih oseb. 

 
 
 KONČNE UGOTOVITVE 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da za najem prostorov Mladinskega kluba niso potrebni pisni zahtevki, ki bi vsebovali 

namen najema, vsebino dogodka, čas najema, odgovorno osebo, ki bo skrbela za pravilno uporabo najetih prostorov 

in drugo. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT ne potrjuje datuma prejetih zahtevkov najema prostorov Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT čaka na uradno cenitev za najem prostorov Mladinskega kluba in načrtuje, da bi šele 

potem določila pravila za najem prostorov Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da OT v prostorih Mladinskega kluba sama ne organizira nobenih dejavnosti za mladino v 

Občini Trzin v prostorih Mladinskega kluba. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da v občini Trzin obstaja Strategija Mladih, ki je bila sprejeta v letu 2017 in zajema obdobje 

do leta 2022, vendar iz prejetih odgovorov Nadzorni odbor ne more razbrati, kje in v katerih prostorih Občina Trzin 

sprejete zaveze uresničuje.   
 
 
 
PRIPOROČILA 
 
 
Občina Trzin 
 
Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da od najemnikov prostorov Mladinskega kluba zahteva pisno obrazložitev 
najema prostorov, ki mora obvezno vsebovati naslednje podatke: namen najema, vsebino dogodka, čas najema, 
odgovorno osebo, ki bo skrbela za pravilno uporabo najetih prostorov.  
 
Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da še pred uradno cenitvijo najema prostorov pripravi pravila za najem 
prostorov Mladinskega kluba. 
 
Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da uvede register zahtevkov za najem prostorov Mladinskega kluba. 
 
Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu z veljavno Strategijo Mladih preveri možnost organizacije 
posameznih aktivnosti za mlade iz Občine Trzin. Nadzorni odbor meni, da bi v ta namen bilo potrebno v OT ustanoviti 
Mladinski center ter v Občinski upravi Občine Trzin v ta namen oblikovati poseben referat za uresničevanje občinske 
Strategije Mladi, kjer bi koordinirali delo z mladimi v OT.   
 
 
 
ODZIV NADZOROVANE OSEBE 
 
V odzivu Občina Trzin na prve tri odstavke priporočil Nadzornega Odbora Občine Trzin ugotavlja, da so posredovana 
priporočila smiselna in jih bodo proučili in v največji možni meri tudi upoštevali. 
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V odzivu na četrti odstavek priporočil Nadzornega Odbora Občine Trzin, Občina Trzin sporoča, da so omenjeno 
priporočilo vzeli na znanje, vendar glede na trenutno veljavne akte ni predvideno širjenje občinske uprave. Občina 
Trzin tudi navaja, da potekajo že dogovori z Zavodom Nefiks glede možnosti oživitve mladinskega kluba z dejavnostmi 
za mlade.  
         
                                                                                                                               Predsednik nadzornega odbora: 

                                                                                                   Marcel Koprol, l. r. 
Člani nadzornega odbora: 
Marcel Koprol, 
Sabina Zupan, 
Blanka Jankovič, 
Tomaž Urbančič, 
Miro Markič. 
 

 
 

 

NADZORNI ODBOR 

Občine Trzin 

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin 

 

Številka zadeve: 900-0003/2020-11 

Datum: 26. 11. 2020 

 

 

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 5. korespondenčni seji, z dne 

26. 11. 2020 sprejel 

  

Končno poročilo za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija 

 
 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin 
 

 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Sabina Zupan, članica 

 Blanka Jankovič, članica 

 Tomaž Urbančič, član 

 Miro Markič, član 

2. Člana delovne skupine: 

 Marcel Koprol, predsednik 

 Sabina Zupan, članica 
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     3.  Ime nadzorovanega organa: 

 

Občina Trzin 

Mengeška cesta 22 

1236 Trzin 

info@trzin.si 

 

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: 

Peter LOŽAR - župan 

 

Uvod 

 

Namen in cilj nadzora: 

● preveriti skladnost izvedbe projekta z zakoni, podzakonskimi akti ter odobrenimi občinskimi proračunskimi 

sredstvi; 

● preveriti skladnost finančnega poslovanja pri izvedbi projekta s proračunom Občine Trzin; 

● poročati o ugotovljenih nepravilnostih; 

● podati priporočila in predloge za izboljšanje. 

 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne 

skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev na PP0334 - Prečrpališče Trzin-Mlake, telemetrija (izvedeno v letu 

2019). V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Sabina Zupan. 

 

Delovna skupina se je prvič sestala 8. julija 2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo. Iz predložene 
dokumentacije je Delovna skupina ugotovila, da je Občina Trzin sprejela ponudbo višini   26.950,47€. Dne 23.09.2020 
je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala prejete odgovore. Na omenjenem nadzoru je delovna skupina 
sklenila, da zaključi nadzor ter izdela osnutek končnega poročila, ki so ga  člani nadzornega odbora obravnavali na 
korespondenčni seji 1. 10. 2020. 
 

 

UGOTOVITVENI DEL 

 
Delovna skupina (DS) je ob pregledu predložene dokumentacije ugotovila:  
 

1) Da je Občina Trzin sklenila z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o.  pogodbo o izvedbi in vodenju 

investicije št.  61/2019 dne 18.3.2019 v skladu o prenosu in najemu infrastrukture ter izvajanju gospodarskih 

javnih del, 

2) Da je Prodnik d.o.o. izvedel evidenčno javno naročilo za izbiro izvajalca in nadzornika, 

3) Da so bila povabila k oddaji ponudbe za izvajalca poslana 3 izvajalcem, 

4) Da so ponudbe pravočasno prispele s strani 3 izvajalcev: G.V d.o.o. v višini 26.950, 47 Evra, Milovan Bojić s.p. 

v višini 29.700,61 Evra in G.T.C. Miran Gubanc s.p. v višini 32.240,48 Evra, 

5) Da je bil izbran najcenejši ponudnik G.V. d.o.o, katerega ponudba je znašala 26.950,47 Evra,  

6) Da je bil kot najcenejši ponudnik za izvajanje nadzora na podlagi 3 prispelih ponudb izbrano podjetje MILT 

inženiring, Iztok Žvegla s.p. 
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Na podlagi omenjenih ugotovitev je DS od nadzorovane osebe zahtevala še dodatna pojasnila, ki so zadevala naslednja 
vprašanja:   
 

1) predložite dokumentacijo, ki pojasnjuje način obračunavanja nadomestila (3. člen pogodbe med Občino Trzin 
in JKP Prodnik d.o.o.);  

2) predložitev vseh računov konta 420500 – Investicijsko vzdrževanje;  
3) predložitev garancije za kakovost izvedbe gradbenih del (10 člen Pogodbe);  
4) predložitev  Zapisnika o zaključku del;  
5) predložitev dokumenta o finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijski dobi (11. člen Pogodbe);  
6) predložitev pogodb z obema izvajalcema: G.V. d.o.o in MILT inženirig Iztok Žvegla, s.p.  

 

 

KONČNE UGOTOVITVE 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina Trzin predložila vsa potrebna dokazila in zahtevano dokumentacijo. 

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da so bila dela izvršena v celoti in v skladu s sklenjeno pogodbo in ni prišlo do dopolnjevanja 

pogodbe z aneksi – zato je bil projekt realiziran brez prekoračitev.   

 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je iz predložene dokumentacije razvidno, da je bil projekt zgledno pripravljen in izveden.  

 

 

PRIPOROČILA 

 

Občina Trzin 

 

1.Nadzorni odbor nima priporočil. 

 

2. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bil projekt zgledno pripravljen in izveden in priporoča Občini Trzin, da naj bodo 

izvedbe vseh bodočih občinskih projektov izvedene na podoben, kvaliteten in pregleden način.   

 

Nadzorovana oseba je bila z Osnutkom končnega poročila nad porabo občinskih sredstev na PP0334-Prečrpališče 

Trzin-Mlake, telemetrija seznanjena 1.10.2020 in ni imela pripomb. 

 

 

        Predsednik nadzornega odbora: 

                      Marcel Koprol, l. r. 

Člani nadzornega odbora: 

Marcel Koprol, 

Sabina Zupan, 

Blanka Jankovič, 

Tomaž Urbančič, 

Miro Markič. 
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Župan Občine Trzin je na podlagi 9. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 
– ZUUJFO, 71/17, 21/18- popr. in 80/20- ZIUOOPE), 21. in 52. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 08/20), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 13/2017) dne 17.12.2020 sprejel   
 

UGOTOVITVENI SKLEP  
o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča za 

leto 2021 v Občini Trzin 
 
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbno zemljišče za leto 2021 znaša 0,001684 €. 
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2021 znaša 

0,116997 €. 
3. Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. januarja 

2021 dalje. 
 

 

Številka: 007-0007/2020                                                                                                            Župan Občine Trzin                                                                                                                                        

Datum: 17. 12. 2020                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 
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