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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 29. in 33. člena 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), Zakona o financiranju
občin (Ur. l. RS št. 123/06), Zakona o javnih financah (Ur. L. RS št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 18., 72. do 89. in 102. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 3/99,
10/2000 in 5/04)  sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji 26. februarja 2007

obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2007, ki je

vključen v Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2007 in 2008,

Proračun Občine Trzin za leto 2007 in 2008 – splošni del,

Proračun Občine Trzin za leto 2007 in 2008 – posebni del, Letni

načrt  razvojnih programov  Občine Trzin za leto 2007 in 2008,

Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja

za leto 2007 in 2008 in Obrazložitve Odloka o proračunu Občine

Trzin za leto 2007 in 2008, splošnega dela proračuna, posebnega

dela proračuna, načrta razvojnih programov in programa prodaje

občinskega finančnega in stvarnega premoženja, vključno s spre-

jetim dopolnilom k Odloku o Proračunu Občine Trzin za leto

2007 in 2008.

Občinski svet ugotavlja, da so predlagani proračunski dokumenti

ustrezno pripravljeni za drugo obravnavo, pri čemer občinski svet

upošteva dejstvo, da predlog proračuna za leto 2008 predstavlja v

času sprejemanja predvsem okvirni predračun, in da bo sprejeti

predlog predmet temeljite obravnave ob rebalansu, ki bo pripravl-

jen predvidoma do oktobra 2007.   

Občinski svet Občine Trzin sprejema Proračun Občine Trzin za

leto 2007, Načrt razvojnih programov za leto 2007 ter Program

prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto

2007, vključno z Obrazložitvami navedenih aktov v predloženem

besedilu.  

Občinski svet nalaga županu in upravi Občine Trzin, da ob izvrše-

vanju proračuna v prvih mesecih leta 2007 zelo temeljito spreml-

jata vse prihodke in odhodke in po potrebi poročata občinskemu

svetu o izvrševanju proračuna in izvajanju nalog župana ter

uprave oziroma predlagata rebalans proračuna, če bo to potrebno,

še pred obveznim polletnim poročilom o izvrševa-nju proračuna. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o začasnem

financiranju Občine Trzin v obdobju januar – marec 2007(Ur.v.

OT št. 12/06). 

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

jati z dnem objave.  

Številka: 3-1/2007 Župan:

Datum: 26.02.2007 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 29. in 33. člena 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), Zakona o financiranju
občin (Ur. l. RS št.123/06), Zakona o javnih financah (Ur. L. RS št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 18., 72. do 89. in 102. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 3/99,
10/2000 in 5/04)  sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji 26. februarja 2007

obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2008, ki je

vključen v Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2007 in 2008,

Proračun Občine Trzin za leto 2007 in 2008– splošni del,

Proračun Občine Trzin za leto 2007 in 2008 – posebni del, Letni

načrt  razvojnih programov  Občine Trzin za leto 2007 in 2008,

Program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja

za leto 2007 in 2008 in Obrazložitve Odloka o proračunu Občine

Trzin za leto 2007 in 2008, splošnega dela proračuna, posebnega

dela proračuna, načrta razvojnih programov in programa prodaje

občinskega finančnega in stvarnega premoženja, vključno s spre-

jetim dopolnilom k Odloku o Proračunu Občine Trzin za leto

2007 in 2008.

Občinski svet ugotavlja, da so predlagani proračunski dokumenti

ustrezno pripravljeni za drugo obravnavo, pri čemer občinski svet

upošteva dejstvo, da predlog proračuna za leto 2008 predstavlja v

času sprejemanja predvsem okvirni predračun, in da bo sprejeti

predlog predmet temeljite obravnave ob rebalansu, ki bo pripravl-

jen predvidoma do oktobra 2007.   

Občinski svet Občine Trzin sprejema Proračun Občine Trzin za

leto 2008, Načrt razvojnih programov za leto 2008 ter Program

prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto

2008, vključno z Obrazložitvami navedenih aktov v predloženem

besedilu.  

Občinski svet nalaga županu in upravi Občine Trzin, da ob izvrše-

vanju Proračuna za leto 2007  pozorno spremljata vse prihodke in

odhodke in oktobra 2007 predlagata rebalans Proračuna za leto

2008. 

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

jati z dnem objave.  

Številka: 3-1/2007-2 Župan:

Datum: 26.02.2007 Tone Peršak, l.r.

URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 2/2007, 7. marec 2007

URADNI VESTNIK
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 29. in 33. člena 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), Zakona o financiranju
občin (Ur. l. RS št.123/06), Zakona o javnih financah (Ur. L. RS št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 18., 72. do 89. in 102. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 3/99,
10/2000 in 5/04)  sprejel 

DODATNI SKLEP
Občinski svet ugotavlja, da je župan pristojen za potrjevanje

investicijske dokumentacije.

Številka: 3-1/07-3 Župan:

Datum:  26.02.2007 Tone Peršak l.r. 

Na podlagi 29. in 33. člen 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), Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS št.- 80/94, 45/97,
56/98 in 32/06), Zakona o javnih financah (Ur. L. RS št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 18., 72. do 89. in 102. člena Statuta
Občine Trzin (Ur. V. OT št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in
123. in 150. – 155. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Trzin (Ur. V. OT št. 3/99, 10/2000 in 5/04) je Občinski svet
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 18.12.2006 sprejel

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE TRZIN 

ZA LETI 2007 IN 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2007 in leto 2008

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni

občine za leto 2007 in za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: pro-

račun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUK-

TURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so za leto 2007 in leto 2008 na ravni

podskupin kontov prikazani in določeni prejemki in izdatki po

ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov za leto 2007 za leto 2008
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,125.866 2,902.777

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,575.222 2,592.076
70 DAVČNI PRIHODKI 1,957.295 2,056.246

700 Davki na dohodek in dobiček/glavarina 1,418.549 1,506.967
703 Davki na premoženje 523.761 533.994   
704 Domači davki na blago in storitve 14.985 15.285
706 Drugi davki - -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 617.927 535.830
710 Udeležba na dobičku in doh. od premož. 404.190 317.987  
711 Takse in pristojbine 7.511 7.511
712 Globe in druge denarne kazni 12.895 13.145   
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.722 9.906
714 Drugi nedavčni prihodki 183.609 187.281

72 KAPITALSKI PRIHODKI 294.845 41.729
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 108.036 -
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 186.809 41.729
73 PREJETE DONACIJE - - 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 255.799 268.972

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 255.799 268.972

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5,810.216 3,679.431
40 TEKOČI ODHODKI 1,253.526 1,188.838

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 218.035 224.634
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 108.539 108.643
402 Izdatki za blago in storitve 897.574 826.561  
403 Plačila domačih obresti 167 -
409 Rezerve 29.211 29.000

41 TEKOČI TRANSFERI 801.297 842.507
410 Subvencije 13.116 21.404
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 72.622 74.167
412 Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam 99.509 103.302
413 Drugi tekoči domači transferi 616.050 643.634
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3,608.589 1,495.673
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3,608.589 1,495.673

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 146.804 152.413
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,                                      

ki niso proračunski uporabniki 60.925 61.705
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom 85.879 90.708 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -  2,684.350 -  776.654
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov za leto 2007 za leto 2008
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
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443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 0

C.RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov za leto 2007 za leto 2008
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 89.067  130.000   
50 ZADOLŽEVANJE 89.067 130.000

500 Domače zadolževanje 89.067  130.000   
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.690 -
55 ODPLAČILA DOLGA 1.690 -

550 Odplačila domačega dolga 1.690
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2,596.973 646.654
X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.+IX.) 2,684.350 776.654
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2,595.283 646.654

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih

uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih pro-

računov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa

na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim

načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin

kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in

se objavita na spletni strani in v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v

prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-

hodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred

požarom (Ur.l. RS, št. 71/93 in 87/01), ki se    

uporabijo za namene, določene v tem zakonu;

2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za

namene, določene z zakonom in 

3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene,

določene z zakonom.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

O prerazporeditvah pravic porabe (prenosih sredstev med p.p.) v

posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru

področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega

uporabnika župan, ki o vsakem tovrstnem posegu obvesti občins-

ki svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe

proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proraču-

na, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen

(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta

poroča občinskemu svetu praviloma v mesecu juliju,  konec leta

oziroma z zaključnim računom pa o celoletnem izvrševanju in

realizaciji proračuna v preteklem letu. 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih pro-

gramov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %

mora predhodno potrditi občinski svet. 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi

odločitve občinskega sveta. 

8. člen

(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta

razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznos-

ti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih

programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhod-

ke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe

v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega 

1. v letu 2008 do 50 % navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % navedenih pravic porabe v

posameznem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za

tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem

finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za

prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje

obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih

storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje

neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se

načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načr-

tu razvojnih programov.

9. člen

(proračunski skladi)

V skladu z Zakonom o javnih financah občina: 

1. oblikuje podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF in 

2. lahko oblikuje podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega

na podlagi predhodno sprejetega odloka o 

ustanovitvi proračunskega sklada. 
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Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini  16.692 eurov

v letu 2008 pa v višini 16.500 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča

o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega

odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000 eurov župan in o tem s

pisnimi poročili obvešča občinski svet.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v viši-

ni 12.519 eurov za leto 2007 in 12.500 eurov za leto 2008, odloča

župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih

poročil o izvrševanju proračuna.  

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNE-

GA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen

(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko

župan dolžniku do višine 500 eurov  odpiše oziroma delno odpiše

plačilo dolga.

11. člen

(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN

JAVNEGA SEKTORJA

12. člen

(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-

ciranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine

250.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: Dom starejših

občanov, naložbe v ceste-novogradnje in obnove in objekti za

šport in rekreacijo.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in

javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, v letu

2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.150 eurov.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za odpravljanje likvidnost-

nih težav v skladu z zakonom, vendar v višini največ 5 % načrto-

vanih prihodkov proračuna. Župan o najemu kratkoročnega poso-

jila obvesti občinski svet na naslednji seji. 

13. člen

(zadolževanje javnih zavodov in javnih podjetij)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in

javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin) se lahko v

letu 2007 zadolžijo do skupne višine 100.150 eurov. Kolikor gre

za pravno osebo z več ustanovitelji, je delež dolga, za katerega

jamči Občina Trzin, lahko največ enako visok kot dolg iz prejšn-

jega stavka.  

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

Številka: 3-1.1/ 2007 Župan:

Datum:  26.02. 2007 Tone Peršak l.r. 

Na podlagi 29. in 33. člen 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), Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS št. 123/06), Zakona
o javnih financah (Ur. L. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
18., 72. do 89. in 102. člena Statuta Občine Trzin (Ur. V. OT št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. V. OT št. 3/99,
10/2000 in 5/04) je Občinski svet  Občine Trzin na 3. redni seji
26.02.2007 sprejel

PRORAČUN OBČINE TRZIN 
ZA LETI 2007 IN 2008
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Na podlagi 29. in 33. člen 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), Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS št. 123/06), Zakona
o javnih financah (Ur. L. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
18., 72. do 89. in 102. člena Statuta Občine Trzin (Ur. V. OT št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. V. OT št. 3/99,
10/2000 in 5/04) je Občinski svet  Občine Trzin na 3. redni seji
26.02.2007 sprejel

PRORAČUN OBČINE TRZIN 
ZA LETI 2007 IN 2008

Številka: 3-1.2/ 2007 Župan:

Datum:  26.02. 2007 Tone Peršak l.r.
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Na podlagi 29. in 33. člen 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), Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS št. 123/06), Zakona
o javnih financah (Ur. L. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
18., 72. do 89. in 102. člena Statuta Občine Trzin (Ur. V. OT št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. V. OT št. 3/99,
10/2000 in 5/04) je Občinski svet  Občine Trzin na 3. redni seji
26.02.2007 sprejel

PRORAČUN OBČINE TRZIN 
ZA LETI 2007 IN 2008

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007-2011

Številka: 3-1.3/ 2007 Župan:

Datum:  26.02. 2007 Tone Peršak l.r. 
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Na podlagi 29. in 33. člen 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), Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS št. 123/06), Zakona
o javnih financah (Ur. L. RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
18., 72. do 89. in 102. člena Statuta Občine Trzin (Ur. V. OT št.
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 123. in 150. – 155. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. V. OT št. 3/99,
10/2000 in 5/04) je Občinski svet  Občine Trzin na 3. redni seji
26.02.2007 sprejel

PROGRAM PRODAJE 
OBČINSKEGA FINANČNEGA IN STVARNEGA

PREMOŽENJA ZA LETI 2007 IN 2008

Zemljišča v Opis predmeta prodaje Ocenjena 
k.o. Trzin vrednost
parc. št. v EUR
104/14, 104/16, Manjše, že odmerjene in s komunalno opremo 
119/10, 119/20, praviloma neobremenjene parcele, 
119/21, 1600/6, ki se v skladu s že sprejetimi sklepi OS 
1600/32, prodajo sosedom  (1181 m2) 
1600/33, 
1600/34, 
1600/39 44.354,03  
923/11, 923/12 Manjši parcelici, ki ležita med dvema 

zasebnima zazidanima parcelama (68 m2) 2.553,83
1020/2 Manjši zazidljivi del parcele želi kupiti sosed, 

ki gradi hišo - v zemljišču ni kom. 
infrastrukture (590 m2) 18.465,20  

1200/1, 1201/1 Manjši parceli v pasu med državno cesto 
(štiripasovnico) in prvo vrsto objektov v 
OIC Trzin, ki ju želi kupiti Biring skupina d.o.o. 
za izgrad. parkirišč v skladu z ZN (387m2) 8.074,61  

1568 Opuščena pot na območju T 12; za zamenj.
za enakovredno zemlj. ob Jemčevi ul. 
(cca 435 m2) 16.337,01

876/2 Dvorišče in stojišče hiše v lasti dveh lastnic. 
zemlj. se proda v dveh delih po dogovoru 
z lastnicama hiše. 2.862,63

250/1 Zemljišče ob Mengeški c., namenjeno za 
zamenjavo za zemljišče v Mlakah za parkirišče 
parc. 851/6, ob gostilni Trzinka (cca 700 m2)  14.605,24

878/2, 885/2, Manjši koščki zemljišča ob Ul. 
1573/11, 1573/18 Kamniškega bataljona, namenjeni delno za 

zamenjavo, delno za prodajo lastnikoma gradb. 
parcele zaradi izravnave parcelne meje oz. 
zamenjavo z zemljiščem, na katerem so javni 
rabi namenjene stopnice (cca 20 m2) 751,13

1051/5 Zemlj. za zamenj. na območju ul. 
Pod gozdom (47 m2) 980,64

1572 Zemljišče, bivše javno dobro, ki teče čez 
dvorišče, ki ga uporablja zainteresirani 
kupec (654 m2) 13.645,47

1602/3, 187/2 Zemljišče ob Ljubljanski c., ki predstavlja
dvorišče stanovanjske hiše zainteresiranega 
kupca v delu, v katerem ni kom. 
Infrastrukture (217) m2) 4.527,62
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1600/25, 1600/47, Zemljišča na območju Jemčeve ul., namenjena
1600/48, 1600/49 za zamenjavo zaradi zaokrožitve gradbene 
in 28   parcele v zasebni lasti in parc.za javno 

pot na polje (479) 9.994,16
157011, 1570/15, Dva manjša dela zemljišča na območju 
1600/55 skupne gradbene parcele v T3 (Odd. doma 

za starejše, varovana stanovanja itd.), namenjena 
za zamenjavo s soinvestitorji (cca 1700 m2) 49.657,82  

Zemljišča za prodajo/zamenjave skupaj 186.809,38

Načrtovana prodaja osnovnih sredstev: 
Lokal v objektu Malin v Radomljah (25 m2, 
tretja gradb. faza) 31.296,95
Solastniški delež na apartmaju v Stinici
(25,1 m2; ocena 1.100 EUR/m2) 1.656,60

Solastniški delež na apartmaju v Červarju 
(32m2; ocena 1.200 EUR/m2) 2.307,60
Solastniški delež na apartmaju v Novem Gradu 
(24,90 m2; ocena 1.200 EUR/m2) 1.792,80
Solastniški delež na apartmaju v Termah Čatež 
(46,9 m2; ocena 1.600 EUR/m2) 4.502,40
Zasedeno stanovanje v Domžalah (ocenjena 
vrednost 72.784 EUR; znižana vrednost zaradi 
zasedenosti + DDV: 65.645 EUR) 65.645,00
Solastniški delež na teptalcu 834,59   

Osnovna sredstva - prodaja skupaj: 108.035,93 
Prodaja stvarnega premoženja skupaj v letu 2007 294.845,31

Načrtovana prodaja zemljišč za leto 2008
Komasacija zemljišč na območju T 20 in T 11, del 
parcele 1260/4 in deli parcel med državno cesto in 
OIC za parkirišča)  (cca do 2.000 m2) 41.729,26

Številka: 3-1.5/2007 Župan:

Datum: 26.02.2007 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), 32. in 33.člena
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02) in 47. ter 79.b člena  Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št.  2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji dne 26.02.2007

obravnaval in sprejel Informacijo o sprejetem Sklepu o začasnem

financiranju Občine Trzin v obdobju januar – marec 2007, ki jo

je podal župan Občine Trzin.

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

jati naslednji dan po objavi.

Številka: 3-2/2007 Župan:

Datum: 26.02.2007 Tone Peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB-1 (Ur.l. RS, št.
100/05), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.  2/99,
4/00,  5/03, 2/06 in 8/06)  in Odloka o zagotavljanju obveščanja
javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Ur. vestnik
Občine Trzin,  št. 4/05) je Občinski svet Občine Trzin na  3. redni
seji dne  26.02. 2007  sprejel naslednji 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim

načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2007, ki za izid 11

rednih in priloge k marčni številki načrtuje odhodek v znesku

38.390,92  (inf. 9.200.000 SIT) in Cenikom Odseva za leto 2007,

ki je sestavni del finančnega načrta.

Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom

objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, veljati pa začne z dnem

veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2007.

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za Odsev

(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 10/05).

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2007
v EUR

PRIHODKI (30% načrtovane porabe) 11.517,28 EUR 
ODHODKI Redna Priloga k  11 rednih + pril.   

številka marčni številki k marčni št.
Urednik – fiksni del 460,00 0 5.060,00  
Urednik – variabilni del 249,09 0 2.740,00  
Avt.honorarji, lektoriranje 280,00 0 3.080,00  
Tisk Odseva 1.410,54 600,00 16.116,00  
Tisk Ur.vestnika 480,00 0 5.280,00  
Trženje  300,08 0 3.300,92  
Objava oglasa  0 0 834,00  
Raznos 128,57 0 1.800,00  
Vezava izvodov glasila in ur.vestnika   180,00  
Skupaj:   38.390,92

CENIK ZA ODSEV ZA LETO 2007
Honorarji (v €, inf. v SIT): 
Urednik – fiksni del 
(bruto bruto znesek za 1 številko) 459,02€ 110.000 SIT  
Pisanje člankov 10,43€/ 2.500 SIT/
(neto znesek za 1 avtorsko polo 1.800 zn. oz. 1.800 zn. oz.
1 avtorska pola = 1.800 znakov) 1 znak = 0,0058 € 1 znak = 1,389 SIT
Lektoriranje 3,34 €/ 800 SIT/
(neto znesek za 1 avtorsko polo; 1.800 zn. oz. 1.800 zn. oz.
1 avtorska pola = 1.800 znakov) 1 znak = 0,0019 € 1 znak = 0,44 SIT  
Fotografiranje čb: 2,92 € čb: 700 SIT
(neto znesek za 1 fotografijo) b: 5,84 € b: 1.400 SIT

b/nasl.: 11,68 € b/nasl.: 2.800 SIT  
Trženje (neto znesek) 20% neto cene plačanega oglasa 

oz.oglasnega članka
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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 volilni
kampanji – UPB1 (Ur.l. RS, št. 119/06) in Statuta Občine Trzin
(Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06)  na
3. redni seji dne  26.02.2007 sprejel 

SKLEP
o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih

kampanj za lokalne volitve 2006

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročili organizator-

jev volilnih kampanj o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za

volilne kampanje za lokalne volitve leta 2006, ki so jih predložili:

- Boris Tone Peršak, organizator volilne kampanje kandidata za

župana Toneta Peršaka;

- Boris Tone Peršak, organizator volilne kampanje kandidatov za

člane Občinskega sveta Liste za trajnostni razvoj Trzina – Tone

Peršak in sokrajani;

- Natalija Chvatal, organizator volilne kampanje kandidata za

župana Mirana Šinigoja;

- Natalija Chvatal, organizator volilne kampanje kandidatov za

člane občinskega sveta Liste Za zeleni Trzin;

- DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije OO

Domžale, OO Trzin – v ustanavljanju;

- LDS – Liberalna demokracija Slovenije;

- N.SI – Nova Slovenije Krščanska ljudska stranka;

- Socialni demokrati;

- Slovenska demokratska stranka in

- SLS – Slovenska ljudska stranka.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3-4/2007 Župan:

Datum:  26.02.2007 Tone Peršak l.r.

Številka: 3-3/2007 Župan:

Datum: 26.02.2007 Tone Peršak, l.r.
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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. 80/94, 45/97 in 56/98), Zakona o
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št.  2/99, 4/00,
5/03 in 2/06) in Odloka Proračunu Občine Trzin za leto 2006
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 12/05, 3/06 in 8/06) na 3.redni seji
dne  26.02.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s koriščenjem sredstev

in izvedenimi prenosi med proračunskimi postavkami, kot sledi: 

- koriščenje sredstev  s PP 0217 – Splošna proračunska rezervaci-

ja v skupnem znesku 79.874,00  SIT,

- prenos sredstev iz PP 0127 – Investicijsko vzdrževanje

Zdravstvenega doma Domžale na PP  0128 – Investicije –

Zdravstveni dom Domžale  v višini 1.000.000,00 SIT,

- prenos sredstev iz PP 0203 – Štipendije za dijake in študente na

PP 0177 – Stroški izvajanja otroškega varstva v višini

331.083,00 SIT in

- prenos sredstev iz PP 0003 – Dotacije političnim strankam na

PP 0006 – Delna povrnitev stroškov političnim strankam, kan-

didatom in listam kandidatov za volitve v višini 4.970,00 SIT.

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

jati naslednji dan po objavi.

Številka: 3-5/2007 Župan:

Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), (Uradni list
RS št. 41/04) in 9., 10., 18 in 72. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, štev. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in
8/06), je Občinski svet Občine Trzin na svoji 3. redni seji, dne 26.
02.2007 sprejel 

ODLOK 
o razveljavitvi Odloka o povračilih  za priklop

na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

1.  člen
Razveljavi se Odlok o povračilih za priklop na vodovodno in

kanalizacijsko omrežje (Uradni vestnik Občine Domžale, št.

6/1998, z dne 13.07.1998)

2.  člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:

- Sklep o določitvi povračila za priklop na vodovodno in kanal-

izacijsko omrežje (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/2001)

- 16. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Trzin (Uradni

vestnik Občine Trzin, št. 5/05, 6/06) 

- 17. člen Odloka o odvajanju komunalne in padavinske odpadne

vode v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/05,

6/06)

3.  člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

Številka: 3-6/2007 Župan:

Datum: 26.02.2007 Tone Peršak, l.r.                    

ODLOK-BREZ SKLEPA

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi ( Ur.l.RS, št. 72/93 – in naslednji), Statuta Občine Trzin
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in
Odloka o dodeljevanju občinskih pomoči na področju gospodarstva
in kmetijstva (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 5/02) na 3.redni seji dne
26.02.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o realizaci-

ji razpisov za subvencioniranje obrestnih mer za posojila za pod-

jetništvo in ostalo zasebništvo ter kmetijstvo v Občini Trzin za

leto 2006 in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.

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

jati naslednji dan po objavi.

Številka: 3-7/2007 Župan:

Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. in 52. člena Zakona o
lokalni samoupravi – UPB1 ( Ur. l. RS, št. 100/05),  9. člena Zakon
o financiranju občin – ZFO 1 (Ur.l. RS, št. 123/06) in 11. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) na 3. redni seji dne 26.02.2007 sprejel
naslednji 

ODLOK 
o občinskih taksah v Občini Trzin

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen 
(Predmet odloka)

Ta odlok določa obveznost plačila občinske takse na območju
občine Trzin, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter
postopek odmere, obračuna in plačila takse.

2. člen 
(Taksni predmeti in storitve)

V občini Trzin se plačujejo občinske takse za naslednje predmete
in storitve:

- uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;

- oglaševanje na javnih mestih;
- parkiranje na javnih površinah;



URADNI VESTNIK Občine Trzin - 2/2007, 7. marec 2007

40

- uporabo javnega prostora za kampiranje;
- druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.

Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena
se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom pre-
povedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način
plačila.

3. člen 
(Postavitev taksnega predmeta)

Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali
izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje oziro-
ma soglasje pristojnega svetovalca župana.

Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta
ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pris-
tojnemu občinskemu oddelku v roku 15 dni od nastale spremem-
be. 

Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno
dovoljenje ali soglasje iz prvega odstavka tega člena, ni dovoljeno
spreminjati brez dovoljenja pristojnega svetovalca župana.

4. člen
(Višina občinske takse)

Občinska taksa se določa v točkah.

Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve
ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v
taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere. 

Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,06 EUR.

Vrednost točke iz prejšnjega odstavka se uskladi enkrat letno,
glede na rast cen življenjskih potrebščin na drobno, ki ga objavi
Statistični urad Republike Slovenije. 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke sprejme občinski svet do
konca meseca decembra za naslednje koledarsko leto.

5. člen 
(Taksni zavezanci)

Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali fizična oseba, ki uporablja predmete in
izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v
nadaljevanju: taksni zavezanec). 

6. člen 
(Nastanek in prenehanje taksne obveznosti)

Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve tak-
snega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve, preneha pa
z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja
storitve.

Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel
uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.

7. člen 
(Prijava taksne obveznosti)

Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti
pristojnemu svetovalcu župana v 15 dneh od njenega nastanka, če
ni v taksni tarifi drugače določeno.

Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu,
število, vrsto in velikost taksnih predmetov, če je od velikosti
odvisna odmera taksne obveznosti, čas trajanja oziroma uporabe
taksnega predmeta ali storitve.

Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu svetovalcu župana prijav-
iti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske
takse.

8. člen
(Odmera občinskih taks)

Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo.

Občinske takse odmerja in pobira pristojni svetovalec župana na
podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov in
prijav občinskega oddelka, pristojnega za inšpekcijski nadzor.

V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se
odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni občinski organ
inšpekcijskega nadzora.

9. člen
(Plačilo občinske takse)

Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno oziroma
dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z odločbo. 

V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem
znesku, je taksni zavezanec dolžan pred namestitvijo oziroma
uporabo taksnega predmeta o tem obvestiti pristojnega svetoval-
ca župana in plačati predpisano takso. 

Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se ta
prisilno izterja.

10. člen
(Oprostitve plačila takse)

Plačila takse so oproščeni:
taksni zavezanci, ki opravljajo storitev, ki zapade pod določila
tega odloka, če le-to izvajajo v humanitarne namene;
organizatorji volilne kampanje za oglaševanje na taksnih pred-
metih, ki so jim dodeljeni v skladu z aktom, ki določa način
plakatiranja v času volilne kampanje;
lastniki ali upravljalci športnih objektov za reklamne napise in
oglase, nameščene na teh objektih.

Javni zavodi in društva, ki so financirani iz proračuna, so
oproščeni plačila takse, če uporabljajo javni prostor za opravl-
janje dejavnosti, ki je financirana iz proračuna ali je prireditev
neprofitne narave.
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II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

11. člen
(Nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo: svetovalec župana
za finance, svetovalec župana za  gospodarske javne službe in
Medobčinski inšpektorat.

12. člen
(Ukrepanje medobčinskega organa inšpekcijskega nadzora)

Pristojni Medobčinski inšpektorat ugotavlja, ali je uporaba oziro-
ma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja
resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti. 

V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v pri-
javi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na
odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana ali
plačana v celoti, lahko pristojni svetovalec župana odredi na
stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z
javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni
površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in
uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na
javni površini določa ta odlok.

III. DOLOČBE O SANKCIJAH

13. člen
(Sankcioniranje taksnih zavezancev)

Z globo 1.400 eurov se sankcionira za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku (7.
člen),
– v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki
vplivajo na odmero taksne

obveznosti (7. člen).

Z globo 400 eurov se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z globo 400 eurov se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(Taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)

Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno
storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni
taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku
najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna
obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega
odloka.

15. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunal-
nih taksah v občini Trzin (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 5/2005),
Odlok o spremembah Odloka o komunalnih taksah v občini Trzin
(Ur.vestnik Občine Trzin, št. 11/05) in Sklep o določitvi vrednos-
ti točke za izračun komunalnih taks za leto 2007 (Ur.vestnik
občine Trzin, št. 12/2006).

16. člen
(Začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vest-
niku Občine Trzin, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Številka: 3-8/2007 Župan: 
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi – UPB1 ( Ur.l.RS, št. 100/05),  Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja –UPB2 (Ur.l.RS, št. 51/06 in Statuta
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06
in 8/06) na 3.redni seji dne 26.02.2007 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajan-
ju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu
2006 s strani uprave in vodstva občine Trzin in ocenjuje, da je
ustrezno pripravljeno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati takoj.

Številka: 3-9/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 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 3. redni seji
občinskega sveta Občine Trzin, dne 26.02.2007 sprejel

SKLEP
1. Sprejme se obvezna razlaga določila 4. točke 9. člena Odloka
o Zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin (Ur. vest-
nik Občine Domžale, št. 11/86) v smislu, da izraz “ Za hale večjih
dimenzij je višinski gabarit prilagojen najnižji mogoči višini
notranjega prostora objekta, ki dopušča normalno organizacijo
delovanja (po tehnologiji proizvodnega procesa)« pomeni da nad-
stropni objekti ne smejo presegati višine 10,0 m.

2. Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati takoj. 

Številka: 3-10/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r
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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 3. redni seji
občinskega sveta Občine Trzin, dne 26.02.2007 sprejel

SKLEP
Občinski svet se seznanja z načrti podjetja

Avto Aktiv, d.o.o.

»Občinski svet se je seznanil z načrti podjetja Avto Aktiv d.o.o.
(projekt 527/2006) in nasprotuje širitvi dejavnosti na tem
območju iz prometnih in okoljevarstvenih razlogov. Predvsem pa
nasprotuje vsem dejavnostim, ki bi povzročale povečanje prometa
na tem območju. Še posebej opozarja, da ni mogoče za te namene
uporabljati Kidričeve ulice ob parkirišču pred trgovino
Mercator.«

Številka:3-11/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r

Občinski svet je na 3. redni seji na osnovi 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/05), 8. člena
Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1, Ur. l. RS, št.
70/06), 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-
UPB4, Ur. l. RS, št. 133/06), 13. in 28. člena Odloka o javnem
redu in miru v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/00 in
2/01) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 3. redni seji
občinskega sveta Občine Trzin, dne 26.02.2007 sprejel

SKLEP
Na ulicah Peske in Špruha ni dovoljena vožnja tovornih vozil,
traktorjev in delovnih strojev med 22:00 in 6:00 uro, kar se s
prometno signalizacijo označi na navedenih ulicah. 

Številka:3-12/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r

Občinski svet je na 3. redni seji na osnovi 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) in 18. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00,
5/03, 2/06 in 8/06) sprejel 

SKLEP
Boženi Lerota se ne oprosti plačilo obveznosti v višini 1.200,00
EUR, ki je nastala zaradi neplačila za uporabo občinskega
zemljišča in stroškov sodnega postopka. 

Številka:3-13/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), 23. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur.l. RS št.
96/00) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št.
2/99, 4/00, 5/03 in 2/06) na  3. redni seji dne 26. februarja
2007 sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin imenuje Urško Slapar, stanuj. Drnovo
8, Kamnik za članico Sveta Območne izpostave Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Domžale.

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

Številka:3-14/2007 Župan:
Datum:  26.02.2007 Tone Peršak, l.r

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št.
110/02 in spremembe) in 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejemam

PROGRAM PRIPRAVE ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBRTNO 
INDUSTRIJSKO CONO TRZIN

1. člen
(vsebina programa priprave)

Program priprave prostorskega akta vsebuje oceno stanja, razloge
in pravno podlago za pripravo prostorskega akta, predmet in pro-
gramska izhodišča, okvirno ureditveno območje, nosilce urejanja
prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki
bodo sodelovali pri pripravi, seznam potrebnih strokovnih podlag
za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, navedbo in način
pridobitve geodetskih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem
Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načr-
tu za obrtno industrijsko cono Trzin (ureditveno območje T11
obrtno industrijska cona). 

2. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve odloka)

(1) Ocena stanja: Veljavni Odlok zazidalnem načrtu za obrtno
industrijsko cono Trzin (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/1986
s spremembami) razdeli celotno območje na pravokotne gradbene
parcele določene velikosti. Določa tudi funkcionalne in obliko-
valske rešitve objektov in naprav. Zapisano je, da so gradbene lin-
ije obvezne in brez toleranc. Tlorisne dimenzije objektov,
površine funkcionalnih zemljišč objektov in razdalje med
posameznimi objekti so določene s tehničnimi elementi za
zakoličenje objektov in gradbenih parcel. Vsaka parcela ima zno-
traj ograjenega območja ob meji 5,0 m ali več široko cono kot
dopolnitev funkcionalne (manipulativne) površine, na kateri bodo
obstoječa drevesa nedotaknjena. 

Razlogi za spremembe in dopolnitve: Na obravnavani lokaciji je
zaradi oblikovanja dveh novih gradbenih parcel z objekti potreb-
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no spremeniti zazidalni načrt. Lastnika kompleksa parcel na sev-
erno zahodnem delu obrtno industrijske cone želita, glede na last-
niško strukturo (menjava zemljišč), spremeniti obliko in velikost
gradbenih parcel, na parceli umestiti objekte (določiti višino,
etažnost objektov, namembnost kleti)  in urediti dovoza z javne
poti na obe novi gradbeni parceli. Brez spremembe zazidalnega
načrta pridobitev gradbenih dovoljenj in posegi niso mogoči.

Parcelacija novih gradbenih parcel in menjava deležev med
strankama g. Janezom Pernetom (za Ivana Perneta) in podjetjem
Asist d.o.o., je določena v Dogovoru z dne 18.12.2006. V kolikor
do uresničitve dogovora ne bo prišlo, se glede parcelacije upošte-
va prvoten predlog podjetja Asist d.o.o., in sicer: Na obravnavani
lokaciji trenutno ni mogoče oblikovati pravokotne gradbene
parcele skladno z zazidalnim načrtom, saj sedanji lastnik ne želi
prodati severovzhodnega dela investitorju in tako onemogoča
nadaljevanje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Potrebno je  spremeniti obliko, velikost gradbenih parcel in
umestiti dva objekta ter urediti dovoz iz javne poti. Brez spre-
membe zazidalnega načrta pridobitev gradbenega dovoljenja ni
mogoča. Ostala določila Programa priprave se v tem primeru
smiselno upoštevajo.

(2) Ocena stanja: Veljavni Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno
industrijsko cono Trzin (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/1986
s spremembami) določa merila in pogoje za oblikovanje in izved-
bo objektov in sicer: ob obodu vsake parcele poteka zeleni
nezazidljivi pas širine 5,0 m. Znotraj tega območja je možno gra-
diti objekte tako, da skupna zazidanost zazidljivega dela parcele
ne preseže 60 % skupne površine parcele. Vertikalni gabarit za
pritlične objekte znaša od kote terena 5,0 m (toleranca ± 2,0 m).
Za hale večjih dimenzij je višinski gabarit prilagojen najnižji
mogoči višini notranjega prostora objekta, ki dopušča normalno
organizacijo delovanja (po tehnologiji proizvodnega procesa).

Razlogi za spremembe in dopolnitve: Po zazidalnem načrtu z
nadstropnimi objekti ni dovoljeno presegati višine 10,00 m,
izgradnja kleti prev tako ni predvidena. Glede na potrebe investi-
torjev je potrebno tekstualni dela odloka, ki se nanaša na določan-
je gabaritov (etažnost in višina) na obravnavani lokaciji in tako
povečati določilo o maksimalni dovoljeni višini objekta ter dodati
možnost izvedbe kletne etaže (parkiranje). Brez spremembe zazi-
dalnega načrta pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo
objekta želenih dimenzij (višina in klet) ni mogoča.

(3) Razloga za začetek postopka sprememb in dopolnitev odloka
sta pisni pobudi investitorjev z dne 23.12.2005 (Asist d.o.o.) in
13.01.2006 (Rotis d.o.o.) ter razprava in sprejem obeh pobud na
redni seji Občinskega sveta, dne 09.01.2006 in 13.02.2006.
Občina Trzin je naknadno prejela dopolnitvi pobud dne 9. in 10.
novembra 2006, ki sta bili obravnavani in sprejeti na 2. redni seji
Občinskega sveta, dne 18.12.2006.

3. člen
(predmet, programska izhodišča in ureditveno območje

Sprememb in dopolnitev odloka)

(1) Predmet oziroma programsko izhodišče za Spremembe in
dopolnitve odloka je sprememba oblike in velikosti gradbenih
parcel 118, 119 ter delno 7 in drugih, ki ležijo na območju parcel
št. 1244/11, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1289/11, 1289/4, 1289/10 in
1284/3, vse k.o. Trzin, tako da se oblikujejo v dve novi gradbeni
parceli. Sočasno se novi parceli nameni za umestitev največ dveh
objektov. 

Gre za oblikovanje dveh novih gradbenih parcel, kar bo zaradi
lastniške strukture (Asist, Perne) omogočilo nadaljevanje postop-
ka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na novih gradbenih
parcelah se določi možnost gradnje največ dveh (2) objektov na
eni parceli, klet objektov je namenjena parkiranju, etažnost objek-
tov je K+P+1, najvišja višina objektov je do +10 m nad koto ure-
jenega terena. Glede velikosti objektov ostanejo v veljavi določi-
la osnovnega ZN za OIC in sicer: »Ob obodu vsake parcele pote-
ka zeleni nezazidljivi pas širine 5,0 m. Znotraj tega območja je
možno graditi objekte tako, da skupna zazidanost zazidljivega
dela parcele ne preseže 60% skupne površine parcele.«

Na novi gradbeni parceli se uredita dovoza z javne poti (Dobrave)
po parceli št. 1288/3 ali 1288/2 oziroma 1284/3, vse k.o. Trzin.

Predlagana nova meja gradbene parcele podjetja Asist, d.o.o. se
oblikuje glede na potek gozdne poti po zahodnem robu parcel
oziroma se ustrezno spremeni potek gozdne poti.

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev obsega parcele št.: 
gradbeni parceli: 1244/11, 1288/1, 1288/2, 1288/4, 1289/11,
1289/4, 1289/10 in 1284/3, vse k.o. Trzin,
dovoz: 1288/3 ali 1288/2 oziroma 1284/3, vse k.o. Trzin.

(2) Predmet oziroma programsko izhodišče za Spremembe in
dopolnitve odloka je sprememba določil za funkcionalne in
oblikovalske rešitve objektov in naprav na gradbeni parceli 107,
ki leži v območju parcele št. 1283/6 k.o. Trzin. Na obravnavani
parceli se poveča določilo o maksimalno dovoljeni višini objekta
in sicer do 12 m, višino strojnice in napisa pa do 13 m (to je
asfaltiranega dovoza na mestu vzhodne gradbene linije sosednje-
ga objekta na parceli 1283/7) in doda možnost izvedbe kletne
etaže, ki bo namenjena parkiranju. 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev obravnava parcelo
št. 1283/6 k.o. Trzin.

4. člen
(utemeljitev skrajšanega postopka, priprava in sprejem

Sprememb in dopolnitev odloka po skrajšanem postopku)

(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na oblikovanje
dveh gradbenih parcel z ureditvijo dovozov in pogojev za gradnjo
objektov ter na spremembo določil za funkcionalne in obliko-
valske rešitve objektov in naprav na tretji, že obstoječi, gradbeni
parceli ter ne pomenijo spremembe podrobnejše namenske rabe,
ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe in ne ogrožajo nar-
avnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter
kulturne dediščine. Spremembe in dopolnitve odloka bistveno ne
vplivajo na rabo sosednjih zemljišč ali objektov. Glede na to, da
so zakonsko določeni pogoji izpolnjeni, je skrajšani postopek
utemeljen.

(2) Predviden skrajšani postopek priprave in sprejemanja
Sprememb in dopolnitev odloka:
- izbira izvajalca plana,
- vloga na Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave

plana, 
- sprejem in objava Programa priprave,
- pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora,
- izdelava strokovne rešitve,
- prva obravnava na občinskem svetu,
- javna razgrnitev in javna obravnava,
- priprava stališč do pripomb in mnenj,
- dopolnitev osnutka v skladu s stališči do pripomb,
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- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu
predlogu,

- druga obravnava na občinskem svetu in sprejem,
- objava v uradnem glasilu.

Postopek, predviden v programu priprave, se lahko zaradi
nepredvidenih zunanjih okoliščin spremeni.

5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo

pri pripravi Sprememb in dopolnitev odloka)

(1) Nosilci urejanja prostora:
- JKP Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,
- JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, PE Elektro Ljubljana

okolica, 1516 Ljubljana, 
- Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
- Petrol Plin, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za

upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000
Kranj,

- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za
civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad
26, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za plani-
ranje,Tržaška 19, 1535 Ljubljana,

- Ministrstvo za promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
- Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.

(2) Drugi udeleženci:
- pripravljavec
- pobudniki

Drugi zavodi, organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k
sodelovanju pripravljavec prostorskega akta.

6. člen
(strokovne podlage)

Pri pripravi Sprememb in dopolnitev odloka pridobitev
strokovnih podlag predvidoma ni potrebna, saj preoblikovanje
gradbene parcele z ureditvijo dostopa in sprememba določil za
funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav ne ovira-
jo dejavnosti osnovne namenske rabe, ne ogrožajo naravnih vred-
not, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne
dediščine in bistveno ne vplivajo na rabo sosednjih zemljišč ali
objektov.

Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo.

7. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)

V kolikor se pri pripravi Sprememb in dopolnitev odloka izkaže,
da je pridobitev geodetskih podlag potrebna, se le-te pridobijo
oziroma po potrebi izdelajo.

8. člen
(financiranje)

Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev odloka in morebit-
no izdelavo strokovnih podlag financirata predlagatelja oz.
pobudnika sprememb in dopolnitev. Sklene se pogodba med
predlagateljema (pobudnikoma), izbranim izdelovalcem in
Občino Trzin (pripravljavcem).

9. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

Skladno poslani nameri o pripravi plana in odločbi ministrstva v
postopku izdelave Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidal-
nega načrta za obrtno industrijsko cono Trzin, ni treba izvesti
celovite presoje vplivov na okolje. 

10. člen
(končne določbe)

Ta program prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku
Občine Trzin. 

Številka: Ž-10/2007 Župan:
Datum: 12.02.2007 Tone Peršak, l.r.

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

RAZPIS 
za posredovanje predlogov za podelitev 

priznanj Občine Trzin za leto  2007

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin Občina Trzin
razpisuje naslednja priznanja: 

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

PLAKETE OBČINE TRZIN, 
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim
osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na
območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja
oziroma občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem, kul-
turnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem
drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju
ali promociji kraja oziroma Občine Trzin. 
Občina podeli največ:

1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in 
3 BRONASTE PLAKETE.
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NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom,
drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrt-
nikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke
ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, športnem ali
katerem drugem področju v zadnjih dveh letih. 
Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski
svet Občine Trzin. 

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in
občanke Občine Trzin, občinske organizacije političnih strank,
društva in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospo-
darske družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki. 
Komisija bo pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad
upoštevala samo predloge, ki bodo v zapečatenih ovojnicah
vloženi ali prispeli po pošti najkasneje do vključno 30.03. 2007
do 12.00 ure na naslov:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«.

Predlog mora vsebovati: 
- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja, 
- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter točen

naslov predlaganega   
kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja ali nagrade,

- predlagano vrsto priznanja,
- podrobnejšo obrazložitev predloga. 

Predlogov, ki bodo prispeli po roku (30.03. 2007 do 12.00 ure),
komisija ne bo upoštevala. 

Šifra zadeve: 094-1/2007 Predsednica komisije:
Datum: 15.02.2007 Jožica Valenčak, l.r.
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