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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93 – in naslednji), Zakona o financiran-
ju občin (Ur.l. RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 79/99 – in naslednji), Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št.
23/99, 30/02), Pravilnika o sestavljanju poročil za proračun, pro-
računske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št.
115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), Navodila o pripravi zaključne-
ga računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01 in  10/06) in
Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/00,
5/03, 2/06 in 8/06) na 4. redni seji dne 12.03.2007 sprejel
naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 12.03.2007

obravnaval in sprejel Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za

leto 2006  ter Poslovno poročilo za leto 2006, katerega sestavni

del je tudi Poročilo župana o doseženih ciljih in rezultatih s

področja svojih pristojnosti v letu 2006 v predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil tudi z vsebino letnih

poročil posrednih proračunskih uporabnikov Osnovne šole Trzin,

Osnovne šole Roje, Knjižnice Domžale in Zdravstvenega doma

Domžale skupaj z obrazložitvami kot tudi poročilom o doseženih

ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti kot obvezno ses-

tavino poslovnega poročila.Ta sklep se skupaj z Zaključnim

računom Proračuna Občine Trzin za leto 2006 objavi v Uradnem

vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 4- 1/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93 – in naslednji), Zakona o financiran-
ju občin (Ur.l. RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS,
št. 79/99 – in naslednji), Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št.
23/99, 30/02), Pravilnika o sestavljanju poročil za proračun, pro-
računske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št.
115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), Navodila o pripravi zaključne-
ga računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01 in  10/06) in
Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/00,
5/03, 2/06 in 8/06) na 4. redni seji dne 12.03.2007 sprejel  

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE TRZIN 

ZA LETO 2006
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi  (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 18.čl. Statuta Občine Trzin
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in
33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik
Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 12. marca 2007

obravnaval predlog Letnega načrta dela občinskega sveta Občine

Trzin za leto 2007 in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen. 

Občinski svet sprejema predlog Letnega načrta dela občinskega

sveta Občine Trzin za leto 2007 v predloženem besedilu. 

Letni načrt dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2007 se

objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 4-3/2007 ŽUPAN:                               

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi  (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 18.čl. Statuta Občine Trzin
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in
33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik
Občine Trzin,  št. 3/99, 10/00 in 5/04) sprejel

LETNI NAČRT DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN 

ZA LETO 2007

1. 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta 2007 (do
vključno julija) sestal na petih rednih sejah. 

V drugem delu leta 2007 (od septembra do decembra) se bo

občinski svet Občine Trzin sestal na štirih rednih sejah. 

Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in

Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin sklicuje župan

Občine Trzin praviloma vedno na drugi ponedeljek v mesecu ob

18,30 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 ponedeljek ob 18,30

uri, lahko pa glede na dnevni red tudi ob 19,00 uri. 

2. 

Na rednih sejah, sklicanih v prvem delu leta 2007, bo župan pred-

vidoma uvrstil na dnevne rede sej: 

Sklep o vložitvi zahteve za ustavno presojo Zakona o financiranju

občin (ZFO 1, Ur.l. RS, št. 123/06),

Imenovanje direktorja Zdravstvenega doma Domžale,

Proračun Občine Trzin za leto 2007 in leto 2008 – druga obravnava:
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Sklep o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju januar –

marec 2007; 

Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za leto 2007 in Cenik

Odseva za leto 2007;  

Seznanitev občinskega sveta s poročili organizatorjev volilnih kam-

panj za lokalne volitve 2006; 

Seznanitev občinskega sveta s prenosi med proračunskimi postavka-

mi in s koriščenjem sredstev s p.p. 0217 – Splošna proračunska rezer-

vacija;

Odlok o razveljavitvi Odloka o povračilih za priklop na vodovodno in

kanalizacijsko omrežje v Občini Trzin – skrajšani postopek;

Poročilo o realizaciji razpisov za subvencioniranje obrestnih mer za

posojila in podjetništvo in ostalo zasebništvo ter kmetijstvo v Občini

Trzin za leto 2006; 

Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin – hitri postopek;

Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja;

Predlog obvezne razlage Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T 11);

Seznanitev občinskega sveta z načrti podjetja Avto Aktiv d.o.o.;

Sklep občinskega sveta o omejenem režimu prometa na območju ulic

Peske in Špruha;

Prošnja za odpis obveznosti;

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2006 in Poročilo o

uresničevanju Strategije razvoja Občine Trzin za obdobje 2005 do

2010 za leto 2006; 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za

Obrtno industrijsko cono Trzin (T11) – prva obravnava; 

Letni načrt dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2007;   

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2007; 

Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2007 – 2008; 

Poročilo o uresničevanju Občinskega programa kulture za obdobje

2004 – 2007 za leto 2006;

Seznanitev občinskega sveta s Sklepom o koriščenju sredstev s p.p.

0217 – Splošna proračunska rezervacija; 

Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2006; 

Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za leto 2007; 

Pravilnik o vrednotenju programov športnih društev v Občini Trzin; 

Seznanitev občinskega sveta z variantami poteka načrtovane trzinske

obvoznice (iz študije prometne ureditve na območju občin Domžale

in Trzin, ki je v pripravi na DDC);

Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava;

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter

gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemal-

cem – druga obravnava; 

Predlog Pravilnika o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz pro-

računske rezerve;  

Seznanitev občinskega sveta z investicijskim programom za
izgradnjo oddelka Doma počitka Mengeš v centru Trzina; 
Letni program dela nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2007;

Poročilo župana o uresničevanju Programa razvoja športa v Občini

Trzin; 

Celovito poročilo o delovanju trzinskih društev;

Poročilo o uresničevanju programske zasnove glasila Občine Trzin

Odsev;

Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji Proračuna Občine
Trzin za leto 2007 v prvem polletju leta 2007 in Rebalans
Proračuna Občine Trzin za leto 2007; 
Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin – druga obravnava; 

Občinski program varnosti cestnega prometa – prva obravnava;

Občinski program varnosti – prva obravnava;

Odlok o javni lokalni arhivski službi in ustanovitvi arhiva Občine

Trzin – prva obravnava;

Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 2007, bo župan predvido-

ma uvrstil na dnevne rede sej: 

Odlok o javni lokalni arhivski službi in ustanovitvi arhiva Občine

Trzin – druga obravnava.

Občinski program varnosti cestnega prometa – druga obravnava;

Predlog prostorskega načrta Občine Trzin – prva obravnava;

Predlog rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2008 in predlog

Proračuna Občine Trzin za leto 2009  – prva obravnava;

Občinski program varnosti – druga obravnava;

Odlok o varnosti cestnega prometa v Občini Trzin – prva obravnava; 

Občinski program kulture za obdobje 2008 do 2011; 

Rebalans Proračuna  Občine Trzin za leto 2008 in Proračuna Občine

Trzin za leto 2009 - druga obravnava; 

Statut Občine Trzin – druga obravnava; 

Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto

2008 na območju Občine Trzin;

Sklep o določitvi vrednosti za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča za leto 2008;

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto

2008;

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega

urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega

zemljišča za leto 2008 v Občini Trzin. 

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 točka

Volitve in imenovanja in točka z ustnimi 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, ki jih

mora občina sprejeti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Številka: 4-3/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.3.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi

(Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS

št. 22/98), Nacionalnega programa Športa v Republiki Sloveniji (Ur.

list RS št. 24/2000), Programa razvoja športa v Občini Trzin (Uradni

vestnik št. 11/03) in 9. in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik

Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) na 4. redni seji dne

12.03.2007 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2007

V skladu in na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS št.

22/98) se izvajanje občinskega programa športa v Občini Trzin
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določi z letnim programom športa, ki določa programe športa, ki

se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti,

potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zago-

tovijo v občinskem proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2007 za pro-

grame športa zagotovi 309.334 EUR, in sicer 270.005 EUR za

investicije v športno infrastrukturo in 39.329 EUR za dejavnosti

izvajalcev letnega programa športa (športna društva, vrtec, šola

ter morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2007 je prikazan po vsebini in

obsegu  proračunskih postavk ter po vsebinah in obsegu skladno

z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je razvidna iz pre-

glednice v prilogi. 

A/Letni program športa po proračunskih postavkah
Zajema naslednja področja:
obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev – dotacije

športnim društvom na podlagi razpisa,

obseg sofinanciranja športa za vse- tekmovanja za Športno

značko Občine Trzin,

obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,

obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje predšolskih in

šoloobveznih otrok, 

obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega vzdrževanja

športnih objektov in opreme. 

B/Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa
športa.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
Proračunska postavka 0175 (10.592 EUR)

Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2007 sofinancirajo:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, s programi: 
1.1.1. Zlati sonček,

1.1.2. Ciciban planinec, 

1.1.3. Naučimo se plavati in šola plavanja.

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

1.2.1. Zlati sonček,

1.2.2. Krpan

Sofinancira se propagandni material (knjižice, kolajne, diplome)

1.2.3. Naučimo se plavati

Sofinancira se strokovni kader za 20 urne plavalne tečaje z največ

10 otroki v skupini ter najem objekta.

1.2.4. Mladi planinec 

Sofinancira se 80 urni program (strokovni kader),

1.2.5. Organizacija in izpeljava šolskih prvenstev, področnih

prvenstev in republiškega prvenstva v izbranih športnih panogah,

ki jih za občino potrdi aktiv mentorjev šolske športne vzgoje OŠ,

za področno prvenstvo pa Odbor Področnega centra Domžale.

1.2.6. Drugi 80 urni programi, ki se izvajajo v šoli.

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2. izvaja OŠ Trzin v

sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.

Proračunska postavka 0165

1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15.
do 20. leta) usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, za starostne

kategorije od 6 do 15 let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih

različnih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), ter

za  programe športnih društev za starostne kategorije od 15 do 20

let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog

(kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165

1.4. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta
Sredstva so namenjena za 80 urne programe športne vzgoje v

športnih društvih za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne

sisteme.

Proračunska postavka 0165 

2. ŠPORTNA REKREACIJA (1.3., 1.4., 2. in 3. skupaj 20.222
EUR)

Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe športno rekre-

ativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to dejavnost izvajajo v rekre-

ativnih ligah, se priznajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom.

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI  ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopa-

jo v rednih tekmovalnih sistemih starostne kategorije nad 20 let,

od medobčinskega do državnega nivoja.

V skladu s pravilnikom se sofinancirajo tudi športniki svetovne-

ga, mednarodnega in perspektivnega razreda (vrhunski šport).

4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU:

V letu 2006 se sredstva namenijo za naslednja področja:

Proračunska postavka 0165

4.1. Delovanje društev.
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so potrebni za

osnovno delovanje društva in sicer na način, da društva lahko 25%

sredstev za programe porabijo za osnovne materialne stroške.

Proračunska postavka 0165

4.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov v športu.

Sofinancira se:

Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje

strokovnega kadra, ki je bil že do sedaj uspešno pri svojem

delu v društvih, nima pa za to ustreznega znanja.

Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih seminarjih in

drugih izobraževalnih seminarjih.

Proračunska postavka 0165

4.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju
športa

Sofinancira se:

Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugi peri-

odičnih in občasnih športnih publikacij.

Na podlagi prijav na razpis izvajalcev Letnega programa športa se

bo določilo, kateri programi se bodo sofinancirali v okviru točke

4.2. in 4.3. Za programe pod točko 4.2. in 4.3. se nameni 752

EUR v okviru PP 0165.

Proračunska postavka 0166

4.4. Športne prireditve – tekmovanja v okviru Športne
značke Občine Trzin (1.972 EUR)

Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne značke Občine

Trzin bodo podrobneje določeni v razpisu za izbor izvajalcev.

Sredstva za prireditve za Športno značko se dodelijo posameznim

izvajalcem na podlagi kandidatur na javnem razpisu. 



URADNI VESTNIK Občine Trzin - 3/2007, 20. marec 2007

90

Proračunske postavke od 0168 do 0173

4.5. Večje prireditve športnih društev (skupaj 5.791 EUR)

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini

širši (javni) pomen in so organizirane na območju Občine Trzin.

V letu 2007 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih

prireditev:

Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva 
Občinska kolesarska prireditev  0168 1.252 EUR  
Tek Petra Levca  0169 855 EUR  
Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 855 EUR  
Otroška olimpiada Trzin 0171 730 EUR  
Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 1.669 EUR 
Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 430 EUR

Proračunska postavka 0165

4.4. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za

prireditve. Višino sredstev določi komisija za vrednotenje šport-

nih programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunske postavke: 0113, 0114 in 0167

5. ŠPORTNI OBJEKTI (270.005 EUR)
Občina Trzin  zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah

sredstva za naslednje namene :

Sofinanciranje uporabe športnih objektov in opreme, ki je

vezana na objekt (najemnine) PP 0167 (3.100 EUR),

Vzdrževanje športnih objektov in obnove (ŠRP Mlake) PP

0113 (12.456 EUR)

Naložbe v športno opremo, ki je vezana predvsem na objekt

(oprema strelišča) PP 0174 (7.094 EUR)

Naložbe v športne objekte (ŠRP Trzin – 1. etapa II. faze: del

ceste z mostom in pripadajočo infrastrukturo, ŠRP pri OŠ

Trzin – posodobitev atletske steze) PP 0114 (247.355 EUR).

Sredstva iz 1. alineje 5. točke se razpišejo hkrati z razpisom za

sofinanciranje športnih programov društev in se društvom – izva-

jalcem razdelijo v skladu s kriteriji, ki so določeni s pravilnikom

oziroma v skladu z Programom razvoja športa v Občini Trzin, pri

čemer se upoštevajo realne potrebe posameznih društev.

Sredstva iz 2. in 3. in 4. alineje 5. točke so namenska sredstva za

vzdrževanje in financiranje izgradnje in obnove športnih objektov,

kot sledi iz teksta posamezne alineje.

C /. Druge določbe 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev oziroma

izvajalcev športnih programov se razdelijo v celoti na podlagi

javnega razpisa in prijave  športnih društev na ta razpis.

Številka: 4-4/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi

(Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,

70/00, 87/01, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakona o političnih

strankah – UPB (Ur.l. RS, št. 100/05) in Statuta Občine Trzin  (Ur.

vestnik Občine Trzin št. 2/99 in 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na

4.redni seji dne 12.03.2007 sprejel  

SKLEP
o višini dotacij političnim strankam

za obdobje 2007 - 2010

1.člen

Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na

zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo sredstva iz proračuna

občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na

volitvah.

Stranki pripada letno 2,43 EUR na glas volivca, ki je glasoval za

to stranko.

Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je politična stranka uprav-

ičena, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev

enega člana Občinskega sveta Občine Trzin (število veljavnih

glasov / s številom mest v občinskem svetu x 50 / 100).

2.člen

Letni obseg sredstev iz  proračuna Občine Trzin, ki so namenje-

na za financiranje  političnih strank ne sme presegati 0,6% sred-

stev, ki jih ima Občina Trzin opredeljeno po predpisih, ki urejajo

financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih

in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).

3.člen

Ta  sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vest-

niku Občine Trzin, uporablja pa se od 01.01.2007 dalje.

4.člen

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o višini dotacij

političnim strankam za obdobje 2003 – 2006 (Ur.vestnik Občine

Trzin, št. 3/2003).

Številka: 4-5/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 in
72/05), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/02, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33.člen Poslovnika o delu
občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 3/99,
10/00 in 5/04) ter Občinskega programa kulture za obdobje 2004-
2007 (Ur.v. Občine Trzin št. 11/03) sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 4.redni seji obravnaval Poročilo

župana o uresničevanju Občinskega programa kulture za obdob-

je 2004-2007.
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Občinski svet ugotavlja, da uresničevanje Občinskega programa

kulture za obdobje 2004-2007 poteka v skladu s cilji, ki jih je

občinski svet želel doseči s sprejemom programa.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj.

Številka: 4-6/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.3.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05-UPB1), Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS št. 98/05-UPB4,
129/06), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda OŠ Roje (Ur. v. Občine Trzin št. 7/00) in Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) na
4. redni seji dne 12. marca 2007 sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem gospoda

Franca Avblja iz Lukovice za predstavnika ustanoviteljev v

Svetu OŠ Roje. 

Občinski svet Občine Trzin pričakuje, da bo gospod Franc

Avbelj redno poročal o delu sveta OŠ Roje.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati takoj. 

Številka: 4-7/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.  

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakona o finan-
ciranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur.l.
RS, št. 79/99 – in naslednji), Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06), Odloka Proračunu
Občine Trzin za leto 2006 (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 12/05, 3/06
in 8/06) in Sklepa o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju
januar – marec 2007 (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 12/06)  na
4.redni seji dne  12.03.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je na 4.redni seji dne 12.03.2007

seznanil s koriščenjem sredstev  s PP 0217 – Splošna proračunska

rezervacija v znesku 6.696,70 EUR.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne vel-

jati naslednji dan po objavi.

Številka: 4-8 /2007 ŽUPAN:

Datum:  12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) in 18.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) je Občinski svet na 4. redni seji
občinskega sveta Občine Trzin, dne 12.03.2007 sprejel

SKLEP
Občinski svet se seznanja z variantama poteka načrtovane

trzinske obvoznice (iz študije prometne ureditve na območju

občin Domžale in Trzin, ki je v pripravi Direkcije RS za ceste) in

ugotavlja, da vzhodna varianta ustreza stališču, ki ga je sprejel

Občinski svet na seji Občinskega sveta dne 13.12.2004 (potrditev

koncepta z vzhodno varianto obvoznice št. 3., ki poteka po poljs-

ki poti).

Številka: 4–9/2007 ŽUPAN:

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak, l.r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju pro-
gramov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 1/04
in 10/05) ter Letnega programa športa v Občini Trzin  župan Občine
Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE 

ŠPORTNO REKREATIVNIH PRIREDITEV 
V OBČINI TRZIN V LETU 2007

I.
Za sofinanciranje športno rekreativnih prireditev v Občini Trzin

lahko zaprosijo društva, gospodarske družbe  in samostojni pod-

jetniki, ki delujejo na območju Občine Trzin in izpolnjujejo pogo-

je za organizacijo športnih tekmovanj in športne vadbe ter druge

pogoje, ki bodo določeni z razpisno dokumentacijo.

II.
a. Tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma

športne prireditve Občine Trzin

Sredstva v skupni višini 5.791 EUR se dodelijo za naslednje tradi-

cionalne športno rekreativne oziroma športne prireditve v Občini

Trzin, v okviru katerih se lahko odvijajo tudi rekreativne disci-

pline za dosego Športne značke Občine Trzin:

1. Občinska kolesarska prireditev v višini 1.252 EUR (PP 0168),

2. Tek Petra Levca v višini 855 EUR (PP 0169),

3. Občinsko prvenstvo v veleslalomu v višini 855 EUR (PP 0170),

4. Otroška olimpiada  v višini 730 EUR (PP 0171) ,

5. Prehodna skirca Borisa Paternosta v višini 1.669 EUR (PP

0172),

6. Šahovski turnir ob občinskem prazniku v višini 430 EUR (PP

0173).

b. Prireditve za Športno značko Občine Trzin

Sredstva v skupni višini 1.972 EUR (PP 0166) se dodelijo za

prireditve, ki so določene s Programom razvoja športa v Občini

Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 11/2003):

1. Cooperjev test (2x), 
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2. Tek na smučeh na razdalji 5.000 m ali občinsko prvenstvo v

veleslalomu; 

3. Planinski pohod na Kamniško sedlo ali planinski pohod na

Veliko planino ali 3x vzpon na Šmarno goro ali 3x pohod iz

Trzina do vrha Rašice (za upokojence).

4. Pohod po mejah Občine Trzin (2x).

5. Rekreativno kolesarjenje:

2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Kamniška Bistrica – Trzin 

2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Šinkov Turn – Trzin (za

upokojence),  

6. Vsaj ena rekreativna tekma v malem nogometu ali košarki ali

odigrana partija tenisa oziroma za upokojence tri odigrane

tekme v balinanju.

7. Tekma neaktivnih strelcev (2x).

Naloge, določene v  3. in 5. točki (planinski pohod, rekreativno

kolesarjenje), se lahko ob predlaganih primerljivih ciljih (dolžina in

teža naloge) naknadno spremenijo v skladu z načrti organizatorja.

Za organizacijo vsake od sedmih prireditev prejme izvajalec

prireditve sredstva v višini 230 EUR. 

V prijavi na razpis je potrebno za vse prireditve navesti datum
izvedbe prireditev. 

III.
Rok za oddajo vlog je 16. april 2007.

IV.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na spletni

Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v

vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

V.
Vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z vsemi

dokazili in s pripisom »Javni razpis-Športne prireditve-2007«, se

pošljejo s priporočeno pošiljko ali se oddajo osebno na naslov:

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Vse dodatne informacije lahko dobite pisno ali osebno pri

Andreji Kočar ali na telefonski številki: 01/564 45 44.

Šifra zadeve: 671-2/2007 ŽUPAN

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak l.r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju pro-
gramov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 1/04
in 10/05) ter Letnega programa športa v Občini Trzin  župan Občine
Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

V OBČINI TRZIN ZA LETO 2007
I.
Občina Trzin bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje

vsebine:

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok
v višini 10.592 EUR (PP  0175) za programe:
- Zlati sonček,

- Ciciban planinec

- Naučimo se plavati

- Krpan

- Mladi planinec 

- Drugi 80 urni programi, ki se izvajajo v šoli.

2. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta.
3. Športna rekreacija.
4. Kakovostni in vrhunski šport.
5. Manjše prireditve športnih društev. 
6. Razvojne in strokovne naloge v športu in sicer:

- Delovanje društev.

- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov v športu.

- Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugih

športnih publikacij.

Programe od točke 2. do 6. bo občina sofinancirala skupaj v viši-

ni 20.974 EUR (PP 0165), od tega 752 EUR za izobraževanje in

založniške dejavnosti.

7. Sofinanciranje najema športnih površin in opreme, ki je
vezana na objekt v višini 3.100 EUR (PP 0167).

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje programov športa znaša

34.666 EUR. 

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na podla-

gi določil Pravilnika o vrednotenju  programov  športa v Občini

Trzin  (Uradni vestnik Občine Trzin, štev. 1/04 in 10/05).

II.
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna

lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

- športna društva in klubi,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s

sedežem na območju Občine Trzin,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,

ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljan-

je dejavnosti na področju športa,

- zavodi za področje vzgoje in izobraževanja. 

III.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in

izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje:

- imajo sedež v Občini Trzin,

- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za ures-

ničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in

- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 

IV.
Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 16. april 2007.

V.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na spletni

Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v

vložišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VI.
Vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z vsemi

dokazili  in s pripisom »Javni razpis-Šport-2007« , se pošljejo s

priporočeno pošiljko ali  se oddajo osebno na naslov:

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno pri sveto-

valki župana za družbene dejavnosti Andreji Kočar ali na telefon-

ski številki: 01/564 45 44.

Šifra zadeve: 671-3/2007 ŽUPAN

Datum: 12.03.2007 Tone Peršak l.r. 


