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Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 

l. RS, št. 33/2007), Zakona o lokalni samoupravi 

(uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur. l. RS, 

št. 94/2007) in 18. člen Statuta Občine Trzin (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 

2/2006 in 8/2006) je Občinski svet na 18. redni seji 

občinskega sveta Občine Trzin, dne 29.10.2008 

sprejel 

 

SKLEP 
 

Sprejme se obvezna razlaga določila 3. točke 12. 

člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju 

Trzin-Mlake (T1 in T4) (Ur. vestnik Občine Domžale, 

št. 7/1997 in Ur. Vestnik OT, št. 1/98) v smislu, da 

besedilo: »Dopustna je delna nadzidava objektov, v 

kolikor to dopuščajo obstoječe konstrukcije, 

medsebojni odmiki objektov in arhitektonska 

uskladitev z okolico.« pomeni, da se dopušča, v 

kolikor arhitektonski, tehnični in  požarnovarnostni 

pogoji to omogočajo, nadzidavo objektov, pri čemer 

je v nadzidavo vključena lahko tudi oblikovna 

sanacija obstoječih neustreznih objektov, še 

posebej na dominantnih lokacijah, kjer takšno 

oblikovanje po oceni stroke predstavlja tudi 

kakovosten poudarek v prostoru (vila objekt). 

 

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin in prične veljati takoj. 

 

Številka: 18-1/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak, l.r 

 

 

 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 3. člena 

Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 

55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 23. 

člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 15/03), 26. 

člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB) in 9. in 18. 

člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 

2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 17. redni seji dne 

10.09.2008 sprejel  

  

ODLOK  
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, 
izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin« 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
S tem odlokom Občina Trzin (v nadaljevanju besedila: 

ustanoviteljica), ustanavlja Javni zavod za kulturo, 

izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin (v 

nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, 

razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna 

vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina 

financiranja zavoda. 

 

2. člen 
 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja 

ustanoviteljica v skladu z zakonom in tem odlokom. 
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II. STATUSNE DOLOČBE 
Ime, sedež in pravni status zavoda 

 
3. člen 

 
Ime zavoda: Javni zavod za kulturo, izobraževanje, 

šport, turizem in mladino Trzin.  

Skrajšano ime zavoda: ZKIŠTM Trzin.  

Sedež zavoda: Ljubljanska c. 12/f, 1236 Trzin.  

Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem 

soglasju ustanoviteljice.  

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi v pravnem prometu, v svojem imenu 

in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

premoženjem, s katerim razpolaga. 

 

4. člen 
 
Zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za 

razvoj, načrtovanje in organizacijo kulturne, 

izobraževalne, športne, turistične in mladinske 

dejavnosti v Občini Trzin.  

Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. 

O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem 

soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na 

osnovi katere prevzame ta občina vse finančne 

obveznosti, vezane na izvajanje dejavnosti zavoda na 

njenem območju in v njeno korist. 

 

5. člen 
 
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v 

Ljubljani. 

 

III. DEJAVNOST ZAVODA 
 

6. člen 
 
Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07). Zavod 

opravlja naslednje dejavnosti: 

 

18  Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
18.120 Drugo tiskanje 

18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
47.190  

47.610  

47.621 

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 

Trgovina na drobno s časopisi in revijami 

47.630 

47.78 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi 

Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom 

47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki 

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 

56 Dejavnost strežbe jedi in pijač 

56.300 Strežba pijač 

58 Založništvo 
58.110 Izdajanje knjig 

58.130 Izdajanje časopisov 

58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
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58.190 Drugo založništvo 

59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi 
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

63 Druge informacijske dejavnosti 
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

63.120 Obratovanje spletnih portalov 

63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij 

63.990 Drugo informiranje 

68 Poslovanje z nepremičninami 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje 
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 

70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 

73 Oglaševanje in raziskovanje trga 
731 Oglaševanje 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti 
74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

74.200 Fotografska dejavnost 

77 Dajanje v najem in zakup 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 

79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane 
dejavnosti 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85 Izobraževanje 
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

85.59 

85.590 

Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
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90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti 
90.010 Umetniško uprizarjanje 

90.020 

90.030 

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

Umetniško ustvarjanje 

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti 
91.011 Dejavnost knjižnic 

91.012 Dejavnost arhivov 

91.020 Dejavnost muzejev 

91.030 Varstvo kulturne dediščine 

93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas 
93.110 Obratovanje športnih objektov 

93.190 Druge športne dejavnosti 

93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

Dejavnost zavoda v imenu in v korist ustanoviteljice 

se podrobneje in bolj natančno določi s statutom 

zavoda in s pogodbo med ustanoviteljico in 

zavodom. 

 
7. člen 

 
Dejavnost zavoda v imenu in v korist občine so 

predvsem: 

 

Na področju kulture: 
- Povezovanje kulturnih društev in 

posameznih izvajalcev na različnih 

področjih kulture, usklajevanje njihovih 

programom in združevanje v skupno 

ponudbo kulturnih dogodkov v občini; 

- spodbujanje in koordiniranje kulturne 

dejavnosti v občini; 

- vključevanje posameznih, primernih 

programov in izvajalcev kulturne ponudbe v 

turistično ponudbo občine; 

- spremljanje, spodbujanje, posredovanje, 

organiziranje in izvajanje kulturnih prireditev 

iz programa občine (občinske proslave, 

festival Trzinska pomlad, kulturni večeri, 

gledališke in druge predstave - abonma za 

odrasle, za najmlajše, koncerti, glasbeni 

abonmaji z različnimi zvrstmi glasbe, literarni 

večeri...), ki bodo zadovoljevale želje različnih 

ciljnih skupin občanov; 

- posredovanje informacij o kulturnem dogajanju 

v občini in drugod in oblikovanje letnega 

koledarja kulturnih prireditev v občini; 

- izvajanje občinskega in nacionalnega programa 

kulture dejavnosti; 

- organiziranje in pripravljanje razstav; 

- sodelovanje z Muzejem Kamnik pri izvajanju 

javne službe na področju muzejske dejavnosti 

na območju Občine Trzin in skrbel za zbiranje in 

varstvo naravne in kulturne dediščine;  

- sodelovanje pri izvajanju programov kulturne 

vzgoje otrok in mladine; 

- izmenjevanje prireditev in razstav med 

domačimi in tujimi organizatorji, npr. drugimi 

kulturnimi društvi, občinami (zlasti s 

»pobrateno« občino Sv. Jurij ob Ščavnici… ) 

itd.; 
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- upravljanje z občinskimi objekti (dvorana 

KUD, dvorana Marjance Ručigaj v CIH, avla 

CIH itd.), namenjenimi izvajanju kulturne 

dejavnosti in koordiniranje uporabe 

prostorov; 

- trženje kulturnih prireditev in ustvarjanje 

dela prihodkov iz te dejavnosti (npr. 

delavnice z domačimi in gostujočimi 

ustvarjalci na različnih področjih umetnosti 

in domače obrti); 

- pridobivanje sredstev iz državnih in 

evropskih sredstev za izvajanje različnih 

projektov. 

 

Na področju izobraževanja:  
- Organiziranje, posredovanje in izvajanje 

seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev, 

predavanj, kongresov, posvetovanj in 

prireditev komercialne narave; 

- organiziranje in izvajanje različnih oblik 

vseživljenjskega izobraževanja za občane, 

še posebej starejše; 

- organiziranje in izvajanje usposabljanj 

lokalnih turističnih vodnikov (izvedba 

tečajev za pridobitev licenc).  

 

Na področju športa: 
- Sodelovanje s športnimi društvi v občini pri 

organizaciji njihovih prireditev (svetovanje in 

pomoč); 

- sodelovanje pri izvajanju programov športne 

vzgoje otrok in mladine; 

- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter 

izvajanje letnih programov; 

- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja 

(razpis za šport, pravilnik za vrednotenje 

programov športa, LPŠ, program razvoja 

športa) ter predlogov za izboljšanje stanja v 

športu; 

- analiziranje in pripravljanje predlogov 

vrednotenja športnih programov (LPŠ) ter 

spremljanje izvajanja LPŠ; 

- pomoč Osnovni šoli Trzin pri organizaciji in 

pripravi šolskih športnih tekmovanj ter 

koordinaciji šolskih in predšolskih programov po 

nacionalnem programu športa (šolska športna 

značka, nagrade in priznanja); 

- zbiranje in posredovanje podatkov za potrebe 

informatike v športu (baze podatkov o športnih 

klubih, društvih, objektih, strokovnih gradivih, 

športnih rezultatih...); 

- oblikovanje letnega koledarja športnih prireditev 

v občini; 

- vključevanje posameznih primernih športnih 

oziroma športno rekreativnih programov in 

izvajalcev v turistično ponudbo občine; 

- organiziranje in izvajanje ekonomske storitve v 

športnih objektih (gostinske usluge, fitness...);  

- upravljanje, vzdrževanje in trženje športnih 

objektov v občini (športni park); 

- organiziranje športnih prireditev (športna 

značka); 

- pripravljanje dokumentacije za javne razpise na 

področju športa za pridobitev državnih in 

evropskih sredstev za potrebe občine in 

svetovanje športnim društvom pri prijavah na 

razpise; 

- koordiniranje, vodenje in trženje športne 

dejavnosti v občini. 

 

Na področju turizma: 
- Priprava gradiva s področja turizma za 

Občinsko informacijsko središče (informiranje 

turistov in zbiranje podatkov za potrebe 

informiranja turistov); 

- izdelava standardnega programa in posebnih 

programov turističnega vodenja na območju 

občine v skladu z Odlokom o turističnem 

vodenju na območju občine Trzin; 
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- vodenje registra turističnih vodnikov in 

izdajanje licenc (vodniških izkaznic) 

turističnim vodnikom; 

- povezovanje turističnih ponudnikov v občini 

v skupno ponudbo za trg; 

- spremljanje stanja na področju turistične 

ponudbe v občini; 

- urejanje turističnih točk in skrb zanje v 

sodelovanju s Turističnim društvom Kanja; 

- organizacija in izvajanje turističnih prireditev 

v sodelovanju s TD Kanja (Mednarodni 

folklorni festival, Florijanov sejem, 

predstavitev Občine Trzin v Arboretumu 

Volčji Potok ob 1. maju, budnica ob 1. 

maju…); 

- aktivno sodelovanje z izvajalci spodbujanja 

razvoja turizma v zaokroženem turističnem 

območju, drugih občinah in na državni ravni, 

- varovanje in predstavljanje kulturne 

dediščine;  

- vodenje in izvajanje projektov na področju 

turizma, ki so v skupnem interesu in 

priprava dokumentacije za javne razpise na 

področju turizma; 

- pripravljanje in izdajanje promocijskega 

gradiva (razglednice, zloženke, zemljevidi 

občine in drugo promocijsko gradivo) v 

sodelovanju z občino in TD Kanja; 

- izvajanje natečajev za izvirne turistične 

spominke občine in organizacija proizvodnje 

le-teh ter njihovo trženje v sodelovanju s TD 

Kanja, 

- skrb za informacijski sistem na področju 

turizma (spletna stran). 

 

Na področju mladih:  
- Sodelovanje z društvi, ki delujejo na tem 

področju; 

- motiviranje mladih iz občine Trzin in 

nudenje pogojev za ustvarjalno delo ter 

zagotovitev organiziranega izvajanja dejavnosti 

kulturnega, informacijskega, socialnega in 

športnega značaja ter neformalnega 

izobraževanja; 

- priprava in realizacija programa prostočasnih 

aktivnosti za mlade iz občine Trzin; 

- skrb in spodbujanje preventivne dejavnosti na 

področju osveščanja in preprečevanja različnih 

oblik zasvojenosti; 

- spodbujanje in koordiniranje združevanja mladih 

z namenom pospeševanja dela na področju 

izobraževanja in iskanja človeških virov, 

kulturno umetniških vsebin in reševanja 

socialnih težav; 

- svetovanje in informiranje pri reševanju 

problemov, s katerimi se mladi najpogosteje 

srečujejo (osebnostne stiske, izobraževanje, 

zaposlovanje idr.); 

- organiziranje in izvajanje otroških delavnic, 

interesnih dejavnosti za predšolske in šolske 

otroke;  

- upravljanje, vzdrževanje in trženje prostorov 

mladinskega kluba v CIH;  

- organiziranje in usklajevanje klubske dejavnosti 

(namizni tenis, ročni nogomet, ustrezne video 

igrice za otroke, ogled filmov, športnih dogodkov 

na TV in drugo, brezplačen dostop do interneta, 

info točka, razstavni prostor, računalnica, 

glasbena vadnica, multimedijski prostor za 

video filmsko produkcijo, večnamenski prostor 

za različna srečanja, predavanja, delavnice…), 

- koordiniranje mladinskih turističnih in počitniških 

dejavnosti;  

- vodenje in izvedba projektov za pridobitev 

državnih in mednarodnih sredstev ter 

koordinacija dejavnosti in prireditev za mladino 

ter pridobivanje sredstev zanje; 

- sodelovanje z mladinskimi društvi v občini, 

zvezami, zavodi in agencijami v republiki in 

širše; 
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- spodbujanje razvoja in urejanje objektov za 

mlade; 

- spodbujanje vključevanja mladih kot 

prostovoljcev v vse aktivnosti mladinskega 

kluba, promoviranje prostovoljnega dela. 

 

S pogodbo iz prejšnjega člena tega odloka se za 

določeno obdobje določi, katere od navedenih 

dejavnosti bo glede na razpoložljiva sredstva in 

kadrovske pogoje v tem obdobju izvajal zavod. 

 

8. člen 
 
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, 

za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in 

izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko 

navezujejo na eno ali več področij delovanja 

zavoda.  

Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi 

dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po 

predhodnem soglasju ustanoviteljice. 

 

IV. ORGANI ZAVODA 
 

9. člen 
 
Organi zavoda so:  

– direktor zavoda,  

– svet zavoda,  

– Strokovni svet in strokovne (programske) komisije 

za posamezna področja. 

 

1. Direktor 
 

10. člen 
 
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno 

delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za 

zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor 

opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja 

zavoda.  

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi 

sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja. 

 

11. člen 
 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, s 

soglasjem ustanovitelja. Direktorja se imenuje na 

podlagi javnega razpisa na predlog sveta zavoda.  

Če ustanoviteljica ne da soglasja oziroma mnenja v 20 

dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje 

oziroma mnenje pozitivno.  

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega 

razmerja. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.  

Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno 

imenovan.  

Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se 

podrobno določi v poslovniku sveta zavoda. 

 

12. člen 
 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, Svet 

zavoda s soglasjem ustanoviteljice imenuje vršilca 

dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed 

prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. 

 
2. Svet zavoda 

 
13. člen 

 
Zavod upravlja svet, ki šteje 5 članov:  

– dva predstavnika ustanovitelja,  

– en predstavnik delavcev zavoda,  

– dva predstavnika zainteresirane javnosti.  

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet 

Občine Trzin v skladu s svojimi akti. Predstavnika 

delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.  

Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo 
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društva s področja kulture, s področja športa, 

turizma in mladih na zboru uporabnikov.  

Način imenovanja predstavnikov delavcev zavoda 

in predstavnikov uporabnikov v svet zavoda ter 

pogoje in postopek razrešitve članov sveta se 

natančneje določi v statutu zavoda. 

 

14. člen 
 
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in prične 

teči z dnem imenovanja.  

Prvo sejo sveta skliče župan in ga vodi do izvolitve 

predsednika sveta. Predsednika in namestnika na 

prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe.  

Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je 

na seji navzoča večina članov sveta.  

Podrobnejše delovanja sveta zavoda ureja statut 

zavoda. 

 
3. Strokovni svet in strokovne (programske) 

komisije 
 

15. člen 
 
Strokovne komisije so oblikovane za vsako področje 

delovanja zavoda posebej, tako da ima zavod 5 

strokovnih komisij, in sicer:  

– strokovno komisijo za kulturo,  

– strokovno komisijo za izobraževanje,  

– strokovno komisijo za šport,  

– strokovno komisijo za turizem in  

– strokovno komisijo za mladino.  

Strokovna komisija za področje kulture šteje 3 

člane, in sicer:  

– dva predstavnika kulturnih društev z območja 

ustanoviteljice,  

– en predstavnik ustanoviteljice.  

Strokovna komisija za področje izobraževanja šteje 

3 člane, in sicer:  

– dva predstavnika društev z območja 

ustanoviteljice,  

– en predstavnik ustanoviteljice.  

Strokovna komisija za področje športa šteje 3 člane, in 

sicer:  

– dva predstavnika športnih društev z območja 

ustanoviteljice,  

– predstavnik ustanoviteljice.  

Strokovna komisija za področje turizma šteje 3 člane, in 

sicer:  

– dva predstavnika turističnih društev z območja 

ustanoviteljice,  

– predstavnik ustanoviteljice.  

Strokovna komisija za mladino šteje 5 članov, in sicer:  

– tri predstavnike mladinskih društev oziroma 

zainteresirane javnosti – uporabnikov storitev zavoda z 

območja ustanoviteljice,  

– dva predstavnika ustanoviteljice. 

 

16. člen 
 
Strokovna komisija obravnava vprašanja s področja 

strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu 

zavoda mnenja, predloge, pobude in stališča v zvezi z 

razreševanjem posameznih vprašanj.  

Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov 

ter druge naloge določi statut zavoda v skladu s tem 

odlokom.  

Strokovno komisijo sestavljajo člani, ki jih imenuje svet 

zavoda izmed strokovnih delavcev in zunanjih 

strokovnjakov s področja dela zavoda oziroma 

zainteresiranih uporabnikov storitev zavoda.  

Predstavnike ustanovitelja v strokovne komisije s 

sklepom imenuje župan.  

Mandat članov strokovne komisije traja pet let z 

možnostjo ponovitve mandata. Prvo konstitutivno sejo 

posamezne komisije skliče strokovni delavec zavoda, 

zadolžen za to področje dela zavoda, in sicer v roku 30 

dni od imenovanja članov.  

Člani na konstitutivni seji posamezne komisije izmed 

sebe izvolijo predsednika komisije.  
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Strokovna komisija veljavno sprejema sklepe, če je 

na seji navzoča večina članov komisije.  

Podrobnejše delovanje komisij se uredi s 

poslovnikom o delu strokovnih komisij. 

 

17. člen 
 
Predsedniki strokovnih komisij in predstavnik 

oziroma predstavnica ustanovitelja (svetovalec 

oziroma svetovalka za družbene dejavnosti) 

sestavljajo strokovni svet, ki opravlja naloge, 

določene z zakonom.  

Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, 

postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti 

ter način dela določi s statutom zavoda. 

 
V. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN 

FINANCIRANJE 
 

18. člen 
 
Sredstva za ustanovitev in izvajanje javne službe 

zavoda zagotavlja ustanoviteljica na podlagi 

pogodbe. 

Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih 

zagotavljajo pogodbeni partnerji so namenjena za 

plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, 

programske in neprogramske materialne stroške, 

investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme. 

 

19. člen 
 
Ustanoviteljica zagotavlja, v skladu z zakonom in 

minimalnimi standardi, za izvajanje dejavnosti 

zavoda, prostore v Trzinu in druge dodatne 

prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod 

dogovorila s posebno pogodbo.  

Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga 

uporablja za opravljanje dejavnosti, je last 

ustanoviteljice. Javni zavod je dolžan uporabljati in 

upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega 

gospodarja.  

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 

ustanoviteljici.  

Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, 

ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji 

zagotovili za izvajanje programov na posameznih 

področjih delovanja zavoda.  

Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, 

ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb. Pravice in 

obveznosti zavoda in lastnika nepremičnin in opreme, ki 

ni v lasti občine, se določijo s pogodbo.  

Zavod lahko prosto razpolaga z lastnim premičnim in 

nepremičnim premoženjem.  

Prihodke iz naslova najemnin objektov v lasti Občine 

Trzin, ki jih ima Zavod v upravljanju, mora zavod porabiti 

izključno za plačilo tekočih materialnih in drugih 

stroškov. 

 

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA 
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 

 
20. člen 

 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti 

iz proračuna Občine Trzin, iz lastne dejavnosti in iz 

drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet 

zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli 

razmerje med obveznostmi, ki jih financira 

ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, 

ki jih zavod financira iz drugih virov.  

Sredstva iz lastne dejavnosti zavod pridobiva iz 

naslednjih virov:  

– iz proračuna ustanoviteljice,  

– s prodajo blaga in storitev na trgu,  

– z najemninami,  

– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, 

ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah 

spodbuja država,  

– iz mednarodnih javnih razpisov,  
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– z donacijami in darili (Donator je lahko pravna ali 

fizična oseba, ki ima lahko svojega predstavnika v 

svetu zavoda in v programskem svetu zavoda. 

Medsebojne pravice in obveznosti donator in zavod 

urejata s pogodbo o donatorstvu.),  

– in iz drugih zakonitih virov. 

 
VII. PRAVICE,OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

USTANOVITELJICE IN ZAVODA V PRAVNEM 
PROMETU 

 
21. člen 

 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem 

prometu samostojno v svojem imenu in za svoj 

račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v 

okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z 

omejitvijo, da brez predhodnega soglasja 

ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v 

zvezi z odtujitvijo nepremičnega premoženja.  

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, 

s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je 

odgovoren za obveznosti zavoda do višine 

sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo 

za dejavnosti zavoda. 

 

22. člen 
 
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge 

dogovore ali se pripravlja na natečaje, ki lahko 

posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti 

ustanoviteljice, mora pridobiti predhodno pisno 

soglasje pristojnega organa ustanoviteljice. 

 

23. člen 
 
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v 

razmerju do ustanoviteljice dolžan:  

– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni 

načrt ter ju posredovati ustanoviteljici v soglasje,  

– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh 

sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in 

sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, 

za katere je ustanovljen,  

– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, 

potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih 

pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja 

zavoda in druge podatke in informacije v skladu z 

zakonom,  

– na pristojnih organih obravnavati pobude 

ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,  

– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med 

letom, poročati o izvajanju letnega programa, o 

rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih 

sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih 

ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti 

zavoda,  

– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z 

zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi. 

 

24. člen 
 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja 

ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu 

zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje 

zavoda.  

Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 

naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge 

naročnike. 

 

25. člen 
 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in 

obveznosti:  

– daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in 

imenuje predstavnike ustanoviteljice v svet zavoda 

(občinski svet),  

– sprejema sklepe o imenovanju članov strokovnih 

komisij in strokovnega sveta zavoda (župan),  

– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda 
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skladno z letnim finančnim načrtom zavoda 

(občinski svet),  

– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s 

programi občine (župan),  

– daje soglasje k strateškemu načrtu, statutu 

zavoda in spremembam ali širitvi dejavnosti, 

kadrovskemu načrtu, letnemu programu in 

finančnemu načrtu (občinski svet),  

– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je 

zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere 

so bila sredstva zagotovljena (župan, Nadzorni 

odbor),  

– daje pobude svetu zavoda in direktorju (župan, 

občinski svet),  

– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice 

ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, 

statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi. 

 

VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM 
PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA 

PRIMANJKLJAJA 
 

26. člen 
 
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar 

lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je 

obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi 

ali drugimi bremeni, samo s predhodnim pisnim 

soglasjem ustanoviteljice.  

Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih 

ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti v okviru 

določb tega odloka. 

 

27. člen 
 
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod 

nameni izključno za izvajanje in razvoj svoje 

dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup 

opreme za izvajanje dejavnosti, v druge namene pa 

samo po predhodnem pisnem soglasju 

ustanoviteljice.  

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad 

odhodki iz naslova izvajanja javne službe odloča 

ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem 

soglasju sveta zavoda.  

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost, 

dogovorjeno z letnim programom, ki ga ni moč pokriti iz 

razpoložljivih sredstev dejavnosti zavoda, se način kritja 

primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem na 

predlog sveta zavoda. 

 
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 

 
28. člen 

 
Zavod ureja vprašanja v zvezi z organizacijo in 

delovanjem, ki jih ne ureja ta odlok, s statutom in 

drugimi splošnimi akti. 

 

29. člen 
 
Statut sprejme svet zavoda. Splošne akte zavoda 

sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti 

pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s 

statutom zavoda. 

 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
 
Po sprejetju tega Odloka Občinski svet na predlog 

župana s sklepom imenuje v.d. direktorja zavoda, 

vendar največ za 12 mesecev oziroma do sklenitve 

pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o 

opravljanju del in nalog v.d. direktorja sklene župan.  

V.d. direktorja opravi vsa dejanja, ki so potrebna za vpis 

v sodni register in začetek dela zavoda v roku 4 

mesecev od začetka uporabe tega odloka.  

V.d. direktorja je v 30 dneh po vpisu zavoda v sodni 

register, dolžan sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda.  
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V.d. direktorja do konstituiranja sveta zavoda izdaja 

začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni 

za začetek dela in nemoteno izvajanje dejavnosti 

zavoda. 

 

31. člen 
 

Svet zavoda sprejme statut in poda soglasje k aktu 

o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest 

zavoda v roku 6 mesecev od začetka uporabe tega 

odloka. Statut zavoda začne veljati, ko da k njemu 

soglasje ustanoviteljica.  

Direktor zavoda je dolžan akte iz prejšnjega 

odstavka pripraviti v roku treh mesecev od začetka 

uporabe tega odloka. 

 

32. člen 
 
Svet zavoda lahko veljavno deluje v nepopolni 

sestavi (brez predstavnika zaposlenih) do zaposlitve 

delavcev zavoda. 

 
33. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se 

začne s 01.01.2009. 

 

Številka: 18-2/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 

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

12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 51/02, 72/05, 100/05, 

60/07 in 76/08), 18. in 76. člena Statuta občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 

8/06), je Občinski Svet Občine Trzin na 18. redni seji 

dne 29.10.2008 sprejel 

 

SKLEP 
 

Občinski svet soglaša s sodno poravnavo med Občino 

Trzin in družbo MAAR d.o.o., sklenjeno dne 30.9. 2008, 

Opr. št. P71/2003. 

 

Številka: 18-3/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak, l.r. 
 

 

 

 
 

 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB2, 76/08 

in 100/08), Zakona o financiranju občin (123/06 in 

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 

124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o stvarnem premoženju 

države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07) in Statuta 

Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 

2/06 in 8/06) sprejel  

 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 18. redni seji 

obravnaval predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin 

za leto 2009, predložen v obliki Odloka o spremembah 

Proračuna Občine Trzin za leto 2009, vključno s 

predlogom Sprememb splošnega dela in posebnega 

dela Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in vključno z 

dopolnilom k predlogu Sprememb splošnega dela in 

posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2009, s 
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predlogom Sprememb Načrta razvojnih programov 

Občine Trzin za leto 2009 ter obrazložitvijo predloga 

proračuna kot celote.  

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 – UPB2, 76/08 

in 100/08), Zakona o financiranju občin (123/06 in 

57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 

124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o stvarnem premoženju 

države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07) in Statuta 

Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 

2/06 in 8/06) sprejel  

 

Občinski svet sprejema predlog Odloka o 

Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2009 

v predloženem besedilu, vključno s predlogom 

splošnega in posebnega dela Proračuna Občine 

Trzin za leto 2009 in predlogom Sprememb Načrta 

razvojnih programov Občine Trzin za leto 2009.  

 

ODLOK  
 

o spremembah proračuna občine Trzin za leto 2009 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 

in začne veljati z dnem objave.  
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

 
Številka 18-4.1./08  Župan 

1. člen 
Datum: 29.10.2008  Tone Peršak l.r. 

(vsebina odloka) 
 

 
 

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2009 določajo 

proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 

ravni občine za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: 

proračun). 

 

 
 

 

 
 

 
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 

STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
 

 
 

 
2. člen 

 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
 

 
V splošnem delu proračuna so za leto 2009 so prikazani 

prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 

kontov.  

 

 

 
 

 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:  
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v €  
 
  
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       2009 
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        3,753.586 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3,054.336 

70 DAVČNI PRIHODKI            2,523.873 

 700 Davki na dohodek in dobiček/glavarina       1,721.545 

 703 Davki na premoženje         708.308

 704 Domači davki na blago in storitve        94.020 

 706 Drugi davki          --- 

71 NEDAVČNI PRIHODKI           530.463 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       370.876  

 711 Takse in pristojbine         7.511 

 712 Globe in druge denarne kazni         12.913  

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       10.050 

 714 Drugi nedavčni prihodki         129.113  

72 KAPITALSKI PRIHODKI            233.482 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       91.645 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   141.837 

73 PREJETE DONACIJE          ----  

74 TRANSFERNI PRIHODKI          465.768 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     301.878 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  163.890  

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          6,541.982 

40 TEKOČI ODHODKI           1,411.795 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        418.608 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       69.894 

 402 Izdatki za blago in storitve          893.793 

 409 Rezerve           29.500   

41 TEKOČI TRANSFERI          941.246 

 410 Subvencije           26.055 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       76.008 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam        118.137 

 413 Drugi tekoči domači transferi         721.046 

 414 Tekoči transferi v tujino         ----  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI           3,560.279 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        3,560.279 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         628.662 

 141



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2008, 21. november 2008 
 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  537.670 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       90.992  

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)/ PRORAČ. PRIMANJKLJAJ)     -2,788.396  

 

_________________________________________________________________________________________ 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
_________________________________________________________________________________________ 
  
 Skupina/Podskupina kontov         2009 
 
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       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        0 
DELEŽEV (440+441+442+443) 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

 440 Dana posojila 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 

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 

 

 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
  
  
 Skupina/Podskupina kontov        2009 
 
 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)             0  
50 ZADOLŽEVANJE            0 

 500 Domače zadolževanje          0  

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         0  
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55 ODPLAČILA DOLGA          0  

 550 Odplačila domačega dolga        0 

 

IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    -2,788.396 
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0  
 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        2.788.396 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA     3,000.000  

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske 

porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 

občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 

proračunske postavke, te pa na podskupine kontov 

in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih 

postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih 

programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 

na spletni strani 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 prihodki: 

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,  

 

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

določene z zakonom,  

 

4. prihodki o prodaje ali zamenjave občinskega 

stvarnega premoženja,  

 

5. odškodnine iz naslova zavarovanj in  

 

6. okoljska taksa zaradi obremenjevanja okolja zaradi 

odlaganja komunalnih odpadkov in okoljska taksa zaradi 

obremenjevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.  

Namenski prihodki proračuna, navedeni v 6. točki 

prvega odstavka tega člena, se lahko uporabljajo 

izključno za:  

 1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju 

občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu 

z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi 

varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja 

odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in 

odlaganja odpadkov in 

 2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, 

tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
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ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 

Pravice porabe na proračunski postavki namenski 

prihodki ki niso porabljene v tekočem letu, se 

prenesejo v naslednje leto za isti namen. 

 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna. 

 

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 občinski svet v skladu z 

zakonom. 

 

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma 

spremembe proračuna se na predlog župana 

izvedejo z rebalansom proračuna, ki ga sprejme 

občinski svet.  

 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna) 

 

Župan o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi 

polovici leta poroča občinskemu svetu praviloma v 

mesecu juliju, konec leta oziroma z zaključnim 

računom pa o celoletnem izvrševanju in realizaciji 

proračuna v preteklem letu.  

 
 
 
 
 

7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte 

iz načrta razvojnih programov prične s postopki 

prevzemanja obveznosti za celotne vrednosti projektov, 

ki so vključeni v načrt razvojnih programov.  

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 

za investicijske odhodke in investicijske transfere ne 

sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem 

finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega  

1. v letu 2010 do 50 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih do 25 % navedenih pravic 

porabe. 

 

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 drugega in tretjega odstavka tega člena ne 

veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 

pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 

pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 

najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo 

elektrike, telefona, vode, komunalnih 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 načrtu razvojnih 

programov. 
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8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 

spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 

občinski svet. 

 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 

leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega 

v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih 

programov po uveljavitvi proračuna. 

 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 

na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 

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.  

 

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v 

skupni višini 29.500 €. 
 

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 € župan in o tem obvešča 

občinski svet v skladu z zakonom. 

 

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se 

oblikuje v višini 13.000 €, odloča župan in o porabi 

sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih 

poročil o izvrševanju proračuna.  

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA 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 € odpiše 

oziroma delno odpiše dolg. 

 

11. člen 
(upravljanje prostih denarnih sredstev) 

 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

 

12. člen 
 

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

stvarnim premoženjem občine pod vrednostjo 5.000 € v 

posameznem primeru sprejme župan, pri čemer se 

omeji na pridobivanje zemljišč, potrebnih za izgradnjo 

komunalne infrastrukture oziroma zemljišč z že vgrajeno 

infrastrukturo in razpolaganje z zemljišči ob zasebnih 

stavbnih parcelah, v katerih ni vgrajene ali načrtovane 

komunalne infrastrukture.  

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
13. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 

prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 

odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 

lahko zadolži do višine, ki jo določa zakon. 
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti 

javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 

ustanoviteljica je Občina Trzin, v letu 2009 ne sme 

preseči skupne višine glavnic 101.000 €. 

 

Občina se lahko kratkoročno zadolži za odpravljanje 

likvidnostnih težav skladno z zakonom, vendar v 

višini največ 5 % načrtovanih prihodkov proračuna. 

Župan o najemu kratkoročnega posojila obvesti 

občinski svet na naslednji seji.  

 

14. 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 2009 

zadolžijo do skupne višine 101.000 €. Kolikor gre za 

pravno osebo z več ustanovitelji, je delež dolga, za 

katerega jamči Občina Trzin, lahko največ enako 

visok kot dolg iz prejšnjega stavka.  

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2008 in 

odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2009 (Ur.v. OT, 

št. 11/07). 

16. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

na spletni strani Občine Trzin in začne veljati 1. januarja 

2009. 

 

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in 

Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2009 se 

skupaj celotnim splošnim delom Proračuna Občine Trzin 

za leto 2009 objavijo na spletni strani Občine Trzin in 

začnejo veljati hkrati z Odlokom o Proračunu Občine 

Trzin za leto 2009.  

 

Številka: 18-4.1/2008  Župan: 

Datum: 29.10. 2008  Tone Peršak l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 146



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2008, 21. november 2008 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi (Ur. L. RS št. 94/2007 – UPB2, 

76/08 in 100/08), Zakona o financiranju občin 

(123/06 in 57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. 

RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o 

stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. 

RS, št. 14/07) in Statuta Občine Trzin (Ur. V. 

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

sprejel  

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je na 18. redni seji v 

okviru obravnave Sprememb Proračuna Občine 

Trzin za leto 2009 in predloga Proračuna Občine 

Trzin za leto 2010 v prvi obravnavi obravnaval 

predlog Načrta pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2009 in 2010. 

Občinski svet sprejme Načrt pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 

Trzin za leto 2009 in 2010 v predloženem besedilu. 

 

Številka: 18-4.3/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  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, 12/99, 16/99, 59/99, 

70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05), Zakona o financiranju 

občin (123/06 in 57/08), Zakona o javnih financah (Ur.l. 

RS 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 

14/07) in Statuta Občine Trzin (Ur. V. Občine Trzin št. 

2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) sprejel  

 

NAČRT 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 
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Številka: 18-4.3/2008  

Datum: 29.10.2008 

Župan: Tone Peršak l.r.  
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB-1 

(Ur.l. RS, št. 100/05), Statuta Občine Trzin 

(Ur.vestnik občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 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. 4/2005) je Občinski 

svet Občine Trzin na 18. redni seji dne 29.10. 2008 

sprejel naslednji  

 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim 

Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev za 

leto 2009, ki za izid 11 rednih številk načrtuje 

odhodek v znesku 38.538,73 € in Cenikom Odseva 

za leto 2009, 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 2009. 

 

Objavljeni Cenik velja samo v primeru, če oziroma 

dokler trženje oglasnega prostora v Odsevu izvaja 

uredništvo Odseva; kolikor se oglasni prostor odda za 

primerno zakupnino prostora, lahko zakupnik sam določi 

svoj cenik.  

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za 

Odsev (Ur.vestnik Občine Trzin, št. 11/07).

 

 

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2009 
v EUR 

PRIHODKI (30% načrtovane porabe) 11.561,00 EUR 

 

ODHODKI Redna številka Posebna številka: 11 številk: 

Urednik – fiksni del 472,80 0 5.200,80 

Avtorski honorarji za članke 924,37 0 10.168,08 

Lektoriranje (ocena) 295,74 0 3.253,11 

Fotografije + naslovnica 178,64 0 1.965,06 

Tisk Odseva 1.200,00 0 13.622,40 

Trženje (ocena) 250,00 0 2.750,00 

Raznos (11 raznosov) 144,48 0 1.589,28 

Vezava izvodov (ocena)   210,00 

Skupaj:   38.538,73 

 
     
Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto bruto znesek za 1 številko) 472,80 

Pisanje člankov (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1  38,515 €/5.000 znakov oz. 
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vtorska pola = 5.000 znakov) 1 znak = 0,00597 €  

9,55 €/5.000 znakov oz. Lektoriranje (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1 avtorska 

pola = 5.000 znakov) 1 znak = 0,00191 € 

čb: 3,01 € 

b: 6,02 € Fotografiranje (neto znesek za 1 fotografijo) 

b/nasl.: 12,03 € 

Trženje (neto znesek) 20% neto cene plačanega oglasa oz.ogl.članka 

 
 

CENIK ZA ODSEV ZA LETO 2009 
 

Oglasi ali članki (v EUR, brez DDV):   

    

velikost strani:  čb oglas  b oglas  ogl.čl.  
cela 230,20 442,30 176,00 
tri četrtine 189,60 252,70 162,50 
polovica 140,00 266,30 112,80 
tretjina 108,30 144,40 85,70 
četrtina 81,30 158,00  
šestina 63,20 90,30  
osmina 49,60 94,80  
šestnajstina 31,60 40,60  
naslovnica:    
velikost strani: b oglas    
četrtina 212,10   
šestina 162,50   
osmina 116,10   
    
vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  

    

mali oglasi:    

 Cena    

do 10 besed 3,00   

vsaka nasl.b. 0,60   

    

p.c.izvoda: Cena    

1 izvod 1,50   
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popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   

10% za 3 oglase letno    

20% za 5 do 10 oglasov letno    

25% za 11 oglasov letno    

    

 

Številka: 18-4.4./2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak, l.r. 

 

      

     

 
 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 

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

12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 51/02, 72/05 in 

100/05), 11., 12. in 13. člena Zakon o varstvu 

kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. list RS, št. 

16/2008), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 

vestnik Občine Trzin, št. 2/1999 in spremembe 

4/2000, 5/2003 , 2/2006 ter 8/2006) in 126., 127. 

člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin 

(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 in 

5/2004) je Občinski svet na 18. redni seji 

Občinskega sveta Občine Trzin dne 29.10.2008 

sprejel  

 

ODLOK 
o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 
 

1. člen 
 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi 

naslednja enota nepremične dediščine: 

Jefačn'kova domačija, EŠD 12461. 

 

Enota ima zaradi memorialne, kulturnozgodovinske in 

dokumentarne vrednosti poseben pomen za Občino 

Trzin, zato se razgllasi za kulturni spomenik lokalnega 

pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika (v 

nadaljevanju spomenik). 

 

2. člen 
 

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik 

lokalnega pomena: 

Na lokaciji Jefačn'kove domačije, v severnem delu 

Trzina, se je rodil Ivan Hribar (1851-1941) nekdanji 

ljubljanski župan in pomemben gospodarstvenik, pesnik, 

pisatelj ter prevajalec.  

Na gospodarskem poslopju Jefačn'kove domačije so bili 

9.10.1944 ubiti politični delavci Janez Burja-Mirko, Miha 

Vrhovnik-Blaž in Jože Podgoršek-Rudi. V spomin na ta 

dogodek je bila leta 1978 na gospodarskem poslopju 

odkrita spominska plošča. Jefačn'kova domačija 

predstavlja dom pomembne osebnosti in kraj 

zgodovinskega dogodka.  

 

Varovanje zgodovinskega spomina in kulturne identitete 

tega prostora je utemeljeno zaradi nespornih 

spomeniških lastnosti tega prostora, zgodovinskih 

dejstev in delno ohranjene avtentične materialne 

substance gospodarskega poslopja z elementi 

kmečkega gospodarstva. 

  

3. člen 
 

Spomenik obsega parcelne številke 5/3, 12, 15/2, vse 

k.o. Trzin. 
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Vplivno območje spomenika obsega parcelen 

številke 4(del), 5/1 (del), 5/2, 13, 14 (del), 1581/1 

(del), vse k.o. Trzin. 

 

Lokacija spomenika in njegovega vplivnega 

območja je vrisana na katastrskem načrtu v merilu 

1: 500 in na temeljnem topografskem načrtu v 

merilu 1: 5000. Načrta sta sestavni del tega odloka. 

Izvirnika načrtov in Strokovne podlage za 

razglasitev enote dediščine hrani Občina Trzin ter 

Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna 

enota Kranj (v nadaljevanju Zavod).  

 

4. člen 
 

Za razglašene spomenike velja varstveni režim, ki 

določa: 

- za posege v vplivnem območju spomenika 

je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 

pogoje in soglasje pristojne spomeniške 

službe; 

- dovoljeni posegi ter dejavnosti ne smejo 

negativno vplivati oziroma krniti pomena 

spomenika in njegovih spomeniških 

lastnosti; 

- dovoljene dejavnosti morajo biti podrejen 

zagotavljanju ohranjanja spomenika in 

njegove funkcije na avtentični lokaciji. 

 

Varovanje zgodovinskega spomina in kulturne 

identitete tega prostora je utemeljeno zaradi 

nespornih spomeniških lastnosti tega prostora, 

zgodovinskih dejstev in delno ohranjene avtentične 

materialne substance gospodarskega poslopja z 

elementi kmečkega gospodarstva. 

 

 
 
 
 

5. člen 
 

Na podlagi tega TodlokaT pristojni TorganT TobčinskeT uprave 

predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega 

TspomenikaT v zemljiško knjigo. 

 

6. člen 
 

Upravljavec spomenika je Občina Trzin. Upravljanje se 

izvaja na podlagi Načrta upravljanja, ki ga pripravi in 

sprejme Občina Trzin ob strokovni pomoči Zavoda. 

 

7. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Zavod. 

 

8. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

vestniku Občine Trzin. 

 

Številka: 18-6/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak, l.r. 
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 

14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 

51/2002, 108/2003 in 72/2005), Zakona o javnih 

cestah (Uradni list RS, št. H33/2006H ZJC-UPB1, 

H33/2006H Odl.US: U-I-325/04-8, H45/2008H), Zakona o 

prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007, 17/2008, 

21/2008), Zakona o varnosti v cestnem prometu 

(Uradni list RS, št. H133/2006H ZVCP1-UPB4, 

H37/2008H) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 

8/2006) na 18. redni seji dne 29.10.2008 sprejel  

 

ODLOK 
 o spremembah in dopolnitvah odloka o 

občinskih cestah 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

V Odloku o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 5/2001) se spremeni pravna podlaga 

odloka tako, da se po novem glasi: 

»Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o 

javnih cestah (Uradni list RS, št. H33/2006H ZJC-

UPB1, H33/2006H Odl.US: U-I-325/04-8, H45/2008H), 

17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 

3/2007, 17/2008 in 21/2008), 14. in 15. člena 

Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list 

RS, št. H133/2006H ZVCP1-UPB4, H37/2008H) ter 9., 

10. in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 

8/2006) je Občinski svet Občine Trzin na 18. redni 

seji dne 29.10.2008 sprejel«. 

 

 

 

 

 

2. člen 
 
Besedilo 58. člena se črta in se nadomesti z novim: 

 
»Z globo 2000 evrov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene 

objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v 

njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave 

(drugi odstavek 31. člena), 

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne 

telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, 

nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, 

kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne 

naprave (prvi odstavek 32. člena), 

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja 

druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v 

nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena) 

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali 

opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih 

ali objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala 

ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala 

stroške njenega vzdrževanja (34. člen), 

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za 

te namene, objekte in naprave za opravljanje 

spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve 

pogodbe ali če spremeni objekte in naprave ali 

samo dejavnost brez soglasja pristojnega 

občinskega upravnega organa za ceste (37. člen), 

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na 

občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v 

nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega 

soglasja (prvi odstavek 38. člena), 

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju 

hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da 

se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 41. 

člena), 

 155



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2008, 21. november 2008 
 

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad 

občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z 

ustrezno lovilno napravo (42. člen), 

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, 

peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na 

stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje 

občinske ceste ali varnost prometa na njej (43. 

člen), 

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega 

pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila 

spremembo vodostaja oziroma višine 

podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 

varnost prometa na njej, ali jih opravlja v 

nasprotju s pogoji tega soglasja (44. člen), 

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali 

njen del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na 

cesti, zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki 

bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej 

ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45. 

člen), 

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami 

koles, ki bi lahko poškodovale vozišče (prvi 

odstavek 46. člena), 

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso 

obložene s primernimi oblogami, ki ne 

poškodujejo vozišča (drugi odstavek 46. člena), 

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s 

katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg 

ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki 

ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji 

odstavek 47. člena), 

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo 

občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del 

na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti 

(prvi in tretji odstavek 48. člena), 

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi 

delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi 

izvajanja obnovitvenih del, za katero ni bilo 

treba pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 49. 

člena), 

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v 

nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali 

popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev 

ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno 

tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve 

ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji 

odstavek 49. člena), 

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v 

polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena), 

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob 

občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis 

in drug objekt ali napravo za slikovno in zvočno 

obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih 

postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (52. člen). 

 

Z globo 750 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba 

pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.« 

 

3. člen 
 
Besedilo 59. člena se črta in se nadomesti z novim:  

»Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje 

posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 

prejšnjega člena, razen za dejanja pod točko 2., 3., 11. 

in 17. iz prejšnjega člena, za katera se posameznik 

kaznuje z globo 1250 eurov.« 

 

4. člen 
 

Besedilo 60. člena se črta in se nadomesti z novim: 

»Z globo 2000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec 

rednega vzdrževanja občinskih cest: 

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da je omogočeno 

varno odvijanje prometa (prvi odstavek 25. člena), 

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 

morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena). 

 

Z globo 750 eurov se za prekršek iz prejšnjega 

odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca 

rednega vzdrževanja občinskih cest.« 
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5. člen 
 
Besedilo 61. člena se črta in se nadomesti z novim: 

»Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek 

investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu 

občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti 

pristojnega občinskega upravnega organa za ceste 

ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in 

načrtov (tretji odstavek 24. člena). 

 

Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek iz 

prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 

investitorja.« 

 

6. člen 
 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem 

vestniku Občine Trzin. 

 

Številka: 18-7/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 in 

Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi 

(ur. L. RS, št. 94/07 in 76/08), 9. in 18. člena Statuta 

Občine Trzin (Ur. vestnik št. 2/99), Zakona o 

vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje – UPB (Ur. list RS št. 54/2007) ter Odloka o 

vračanju v javno telekomunikacijsko omrežje v 

občini Trzin (Ur. vestnik št. 8/02 in 2/05) je občinski 

svet Občine Trzin na 18. redni seji 29. 10. 2008 

sprejel  

 

SKLEP 
 

Upravičenci, ki so bili na podlagi pravnomočnega sklepa 

uvrščeni v seznam dejanskih končnih upravičencev do 

vračila sorazmernega deleža sredstev, vloženih v javno 

telekomunikacijsko omrežje, skupaj prejmejo 

245.473,31 EUR, kar predstavlja 95,21 % skupnega 

zneska vloženih zahtevkov fizičnih oseb. Vsi upravičenci 

do vračila sredstev vloženih v javno telekomunikacijsko 

omrežje prejmejo enak sorazmerni delež. 

  

V proračun Občine Trzin se za pokrivanje nastalih 

stroškov v postopkih vračanja vlaganj v 

telekomunikacijsko omrežje vrnejo sredstva v višini 

16.392,96 EUR . 

 

V proračun Občine Trzin se za povračilo vlaganj v 

telekomunikacijsko omrežje vrnejo sredstva v višini 

213.000,00 EUR, ki se uporabijo za izgradnjo 

telekomunikacijske in druge javne infrastrukture. 

 

Občinska uprava začne z izdajanjem odločb takoj ko 

sklep o vračilu sorazmernega deleža vlaganj v 

telekomunikacijsko omrežje stopi veljavo. Upravičenec 

prejme sredstva na TRR najkasneje v roku 30 dni po 

dokončnosti odločbe in predložitvi potrebnih podatkov 

(št. TRR, davčna številka idr.). 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

Številka: 18-8/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone Peršak l.r.  
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi – UPB2 in Zakona o dopolnitvi 

Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 94/07 in 

76/08), Zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06) 

ter Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 

2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 18. redni seji dne 

29.10. 2008 sprejel  

 

ODLOK 
o lokalni javni arhivski službi in ustanovitvi 

arhiva Občine Trzin 
 

1. člen 
 
S tem odlokom Občina Trzin (v nadaljevanju 

besedila: ustanoviteljica) ustanavlja lokalno javno 

arhivsko službo in arhiv Občine Trzin. 

 
2. člen 

 
Arhiv je ustanovljen z namenom, da varuje javno 

arhivsko gradivo organov Občine Trzin, organov 

nekdanje Krajevne skupnosti Trzin, nosilcev javnih 

pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih 

zagotavlja Občina Trzin, ter skladov, agencij in 

drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi Občina Trzin.  

 

3. člen 
 

Pogoje za ustanovitev arhiva občinam podrobneje 

določi resorni minister v soglasju z Občino Trzin, in 

sicer predvsem glede: 

 

- potrebnih in primernih prostorov ter opreme; 

- usposobljenih strokovnih uslužbencev; 

- zagotovljenih sredstev za opravljanje 

arhivske dejavnosti. 

 
 

4. člen 
 
Arhiv lahko prične z delom ko resorni minister ugotovi, 

da so izpolnjeni pogoji iz 3. člena tega Odloka. 

 

5. člen 
 
Arhiv Občine Trzin izvaja javno arhivsko službo v skladu 

z določbami Zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih ter sprejeto področno 

zakonodajo. 

 
6. člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se začne, ko je 

realizirana določba 4. člena odloka. 

 

Številka: 18-9/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone PERŠAK, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi – UPB2 in Zakona o dopolnitvi 

Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 94/07 in 

76/08), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin 

št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 

Trzin, št. 3/99, 10/2000, 5/04) na 18. redni seji dne 

29.10.2008 sprejel naslednji 

 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o razrešitvi in imenovanju 

članov občinskega Sosveta za varnost 
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V Sklepu o razrešitvi in imenovanju članov 

občinskega Sosveta za varnost št. 7-1.5/2007 z dne 

16.7.2007, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 

Občine Trzin št. 6/2007, se besedilo »Jože Seljak« 

nadomesti z besedilom »Dušan Kostrevc«. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 

in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
Številka: 18-10/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008  Tone PERŠAK, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 in 

Zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi 

(Ur. list RS, 94/07 in 76/08), 18. in 76. člen Statuta 

občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 

4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 23. člena Zakona o graditvi 

objektov (Ur.l. RS št. 110/02, 47/04) je Občinski 

Svet Občine Trzin na 18. redni seji dne 29.10.2008 

sprejel 

 

SKLEP 
 
Zemljišču parcel. št. 1599/7 vpisanega v z.k. vložku 

Seznam VI., k.o. Trzin, se ukine status javnega 

dobra. 

 

Številka: 18-11/2008  Župan: 

Datum: 29.10.2008   Tone Peršak, l.r. 
 

 

 

 
 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 

RS, št. 33/2007), Zakon o lokalni samoupravi (uradno 

prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Ur. l. RS, št. 

94/2007) ter 9., 10. in 18. člena Statuta Občine Trzin 

(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 

2/2006 in 8/2006) je Občinski svet na 19. redni seji 

občinskega sveta Občine Trzin, dne 12.11.2008 sprejel 

 

SKLEP 

o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 

dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju 
Trzin – Mlake (T1 in T4) 

 

1. Občinski svet Občine Trzin sprejema Odlok o 

spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno 

realiziranem naselju Trzin – Mlake (T1 in T4) v drugi 

obravnavi. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati takoj. 

 

Številka: 19-1/2008  Župan 

Datum: 12.11.2008  Tone Peršak, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi 4. odstavka 96. člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju (ZPNačrt – Ur.l. RS, št. 33/07), 18. člena 

Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 

4/00 in 05/03) in sprejetega Sklepa o začetku sprememb 

in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin 
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– Mlake (T1 in T4) je Občinski svet Občine Trzin na 

19. redni seji dne 12.11.2008 sprejel 

 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno 
gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin – 

mlake (T1 in T4) 
 

1. člen 
 

S tem odlokom se sprejemajo spremembe in 

dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 

za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem 

naselju Trzin – Mlake (T1 in T4) (Ur. vestnik Občine 

Domžale, št. 7/97 in Uradni vestnik Občine Trzin št. 

10/03 in 7/05) v nadaljnjem besedilu PUP Trzin – 

Mlake. Spremembe in dopolnitve PUP Trzin – 

Mlake je pod št. projekta 02/08 izdelal ATELJE 

ARKUS d.o.o., Perovo 26, 1240 Kamnik. 

 

2. člen 
 

Spremembe in dopolnitve PUP Trzin – Mlake se 

nanašajo na zemljišče parc. št. 1646/77 in 1646/652 

obe k.o. Trzin, ki se nahajata v prostorski enoti T4, v 

območju vrstne stanovanjske pozidave z oznako 

»a« ob Prešernovi ulici.  

 

3. člen 
 

V poglavju II. VRSTA GRADENJ – UGOTOVITVE 

IN POGOJI (PRILOGA A) se v 7. členu osnovnega 

odloka točka 1. dopolni tako, da se glasi: 

 

»1. Dopolnitve in prizidave pri stanovanjskih enotah 

niso možne, razen pri stanovanjski enoti s parc. št. 

1646/77, k.o. Trzin, kjer je na parc. št. 1646/652 k.o. 

Trzin dovoljena gradnja prizidka velikosti 30 m².« 

 

4. člen 
 

V poglavju V. PREOSTALA DOLOČILA se v 18. členu 

osnovnega odloka doda novo poglavje, ki se glasi: 

»USMERITVE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED 

POŽAROM 

Tehnične rešitve posameznih gradenj morajo upoštevati 

naravne omejitve, cono potresne ogroženosti ter 

požarno ogroženost naravnega okolja.  

Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 

nesreč je potrebno zagotoviti ustrezne evakuacijske poti 

in površine za ljudi in materialne dobrine, intervencijske 

poti in površine. Zagotovljeni morajo biti tudi zadostni 

odmiki med objekti za preprečitev prenosa požara 

oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (požarna 

ločitev). Na vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti 

zadostne količine požarne vode (nadzemni hidranti). 

Za objekte, za katere je obvezna izdelava študije 

požarne varnosti, je investitor dolžan od Uprave RS za 

zaščito in reševanje pridobiti požarno soglasje k 

projektnim rešitvam pred vložitvijo vloge za pridobitev 

gradbenega dovoljenja.« 

 

5. člen 
 

Vsa ostala določila Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem 

naselju Trzin – Mlake (T1 – T4) ostanejo še naprej v 

veljavi in se lahko tolmačijo le skladno s temi 

spremembami in dopolnitvami. 

 

6. člen 
 

Spremembe in dopolnitve prostorskih in ureditvenih 

pogojev za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem 

naselju Trzin – Mlake (T1 in T4) so skupaj z odlokom na 

vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine 

Trzin. 
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7. člen 
 

Te spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati 

osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 

  

Številka: 19-1/2008  Župan 

Datum:  2.11.2008  Tone Peršak, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi 

(uradno prečiščeno besedilo UPB-2) 

Ur.l., RS št. 94/07, Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik 

Občine Trzin št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/06, 8/06) in 

Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin 

(Ur.vestnik Občine Trzin, št.: 3/99, 10/2000, 5/2004, 

Sklep občinskega sveta o sprejemu predloga 

Uradnega prečiščenega besedila Poslovnika 

občinskega sveta Občine Trzin kot delovnega 

pripomočka občinskega sveta, župana in uprave 

občine Trzin, besedilo čistopisa poslovnika 

občinskega sveta 5/2004 čistopis, je Občinski svet 

Občine Trzin na 19. redni seji dne 12.11.2008 

sprejel 

 

SKLEP 
 

Občinski svet  Občine Trzin je na 19. redni seji dne  

12.11.2008 obravnaval predlog Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem 

svetu Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno 

pripravljen in primeren za sprejem. 

 

Občinski svet sprejema predlog Pravilnika o sredstvih za 

delo svetniških skupin v občinskem svetu v 

predloženem besedilu. 

 

Pravilnik se objavi v Uradnem vestniku občine Trzin in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 

1.1.2009 dalje. 

Sredstva za delo svetniških skupin v občini Trzin se 

zagotovijo v Proračunu Občine Trzin za leto 2009. 

 

Številka: 19-2/2008  Župan 

Datum: 12.11.2008  Tone Peršak, l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (uradno 

prečiščeno besedilo UPB-2) 

Ur.l., RS št. 94/07, Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik 

Občine Trzin št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/06, 8/06) in 

Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik 

Občine Trzin, št.: 3/99, 10/2000, 5/2004, Sklep 

občinskega sveta o sprejemu predloga Uradnega 

prečiščenega besedila Poslovnika občinskega sveta 

Občine Trzin kot delovnega pripomočka občinskega 

sveta, župana in uprave občine Trzin, besedilo čistopisa 

poslovnika občinskega sveta 5/2004 čistopis, je 

Občinski svet Občine Trzin na 19. redni seji dne 

12.11.2008 sprejel 

 

PRAVILNIK 
o sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem 

svetu občine trzin 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti 

svetniških skupin, ki so organizirane v skladu s 

Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin,  o 

uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo 

delo zagotavlja Občina Trzin (v nadaljevanju: 

občina).  

Svetniško skupino sestavlja eden ali več članov 

Občinskega sveta Občine Trzin (v nadaljevanju: 

občinski svet). 

 

2. člen 
 

Svetniške skupine prejemajo finančna sredstva za 

delo iz postavke, ki je v proračunu namenjena za 

delo svetniških skupin in imajo pravico do porabe 

sredstev, ki so v proračunu občine namenjena za 

delo svetniških skupin, občina pa svetniškim 

skupinam za opravljanje njihovega dela lahko 

zagotavlja tudi primerne prostore, druga osnovna 

sredstva in druge materialne pogoje za delo. 

 

3. člen 
 

Svetniške skupine so dolžne s sredstvi iz prejšnjega 

člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in 

jih uporabljati namensko v skladu z določili tega 

pravilnika. 

 

II. FINANČNA SREDSTVA 
 

4. člen 

 

Občinski svet določi višino finančnih sredstev za 

delo svetniških skupin v proračunu občine za 

posamezno leto v okviru p.p. 0002 Materialni in 

drugi stroški OS. 

Občina lahko svetniškim skupinam za opravljanje 

njihovega dela zagotavlja tudi strokovno in 

administrativno pomoč. 

 

5. člen 
 

Svetniške skupine so upravičene do sredstev iz 

proračuna občine glede na število svojih izvoljenih 

članov tekočega mandata.  

 

Znesek za posameznega svetnika v svetniški skupini je 

25 EUR mesečno / 300 EUR letno in se letno usklajuje 

glede na uradno ugotovljeno inflacijo. 

 

V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine ostanejo 

sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena svetniku. 

 

6. člen 
 

Finančna sredstva za delo svetniških skupin se vodijo 

za vsako svetniško skupino po stroškovnih mestih. 

 

 
7. člen 

 

Sredstva se lahko uporabljajo za naslednje namene: 

– nakup pisarniškega materiala, 

– nakup pisarniške, računalniške in druge opreme, 

– potne stroške, 

– plačilo poštnih stroškov, 

– plačilo telefonskih stroškov, 

– plačilo stroškov fotokopiranja, 

– plačilo tiska, 

– plačilo obvestil o delovanju članov sveta v javnosti, 

– plačilo strokovne literature,  

– druge materialne stroške, 

– plačilo stroškov izobraževanja, 

– plačilo stroškov strokovne pomoči, 

– plačilo najemnin poslovnih prostorov, 

– plačilo reprezentančnih stroškov, 
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– plačilo stroškov javne prireditve (okrogle mize, 

predavanja ...), 

 

8. člen 
 

Svetniške skupine praviloma imenujejo skrbnika 

sredstev, ki ima pravico od pristojnega delavca 

občinske uprave pisno (lahko tudi po elektronski 

pošti) zahtevati izvedbo javnega naročila za 

namene iz prejšnjega člena tega pravilnika.  

Skrbnik sredstev posreduje predlog za nakup in 

plačilo sredstev pristojnemu delavcu občinske 

uprave, ta ga v skladu s tem pravilnikom odobri, 

župan pa podpiše odredbo. Pristojni delavec 

občinske uprave je dolžan pričeti s postopkom 

javnega naročila v roku 5 delovnih dni po prejemu 

zahteve oziroma v roku 5 delovnih dni zahtevo 

zavrniti, če ni v skladu s prejšnjim členom tega 

pravilnika. 

Račun za izvršeno javno naročilo prejme občina, 

skrbnik sredstev svetniške skupine pa je dolžan v 

roku 7 dni po opravljeni storitvi oziroma dobavi 

blaga, pristojnemu delavcu občine posredovati 

poročilo o opravljeni storitvi oziroma potrjeno 

dobavnico. 

Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z 

določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje 

svetniške skupine oziroma samostojnega člana 

sveta župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za 

izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev. 

 

9. člen 
 

Pristojni delavec občinske uprave je dolžan na 

zahtevo vodje svetniške skupine le-temu omogočiti 

vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev 

svetniške skupine in mu dostaviti zahtevane 

podatke. 

 

 

10. člen 
 

Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi 

tega pravilnika opravljata pristojni delavec občinske 

uprave  ter nadzorni odbor občine. 

 

11. člen 
 

Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega 

pravilnika preneha s potekom proračunskega leta 

oziroma s potekom mandata svetu ali prenehanju 

svetniške skupine. 

 

III. OSNOVNA SREDSTVA 
 

12. člen 
 

Osnovna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim 

skupinam za njihovo delo, so last občine in jih svetniške 

skupine uporabljajo v času trajanja mandata njihovih 

članov. 

 
IV. KONČNE DOLOČBE 

 
13. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ur. 

vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 1.1.2009 

dalje. 

 

Številka: 19-2/2008  Župan 

Datum: 12.11.2008  Tone Peršak, l.r. 
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 

lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07-UPB2 in 

76/08), 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 

22/98, Odl.US: U-I-210/98-32), Nacionalnega 

programa Športa v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 

24/2000), Programa razvoja športa v Občini Trzin 

(Uradni vestnik št. 11/2003), Pravilnik o vrednotenju 

in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin 

(Ur. vestnik Občine Trzin št. 10/05)  in Statuta 

Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 

4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 19. redni seji dne 

12.11.2008 sprejel 

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
v občini Trzin za leto 2009 

 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. RS št. 

22/98) se izvajanje občinskega programa športa v 

Občini Trzin določi z letnim programom športa, ki 

določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih 

sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 

njihovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se 

zagotovijo v občinskem proračunu. 
Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 

2009 za programe športa zagotovi 232.073 EUR, in 

sicer 191.339 EUR za investicije v športno 

infrastrukturo in 40.734 EUR za dejavnosti 

izvajalcev letnega programa športa (športna 

društva, vrtec, šola ter morebitni drugi izvajalci). 

Letni program športa za leto 2009 je prikazan po 

vsebini in obsegu  proračunskih postavk ter po 

vsebinah in obsegu skladno z Nacionalnim 

programom športa. 

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je 

razvidna iz preglednice.  

 
 
 
 

A/Letni program športa po proračunskih postavkah 
   Zajema naslednja področja : 

• obseg sofinanciranja športnih programov 

izvajalcev v obliki dotacij dodeljenih na podlagi 

razpisa, 

• obseg sofinanciranja športa za vse- tekmovanja 

za Športno značko Občine Trzin, 

• obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih 

prireditev, 

• obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje 

predšolskih in šoloobveznih otrok - razpis,  

• 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 
 
UProračunska postavka 0175 (10.909 EUR) 

Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2009 

sofinancirajo: 

 
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v 

okviru Zlatega sončka. 

V skladu s področnim dogovorom se sofinancira 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. 
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1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na 

nivoju OŠ domžalske regije, PC Domžale in 

tekmovanja na državnem nivoju. 

Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na 

nivoju osnovnih šol domžalske regije in delež na 

nivoju PC Domžale. Za tekmovanja na državnem 

nivoju se financira prevoz, prehrana in morebitne 

prijavnine. 

 

1.2.3. Drugi 80 urni programi. 

Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe 

športne vzgoje.  

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2. izvaja 

OŠ Trzin v sodelovanju z v sodelovanju z javnim 

zavodom Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, 

turizem in mladino Trzin in po potrebi z Zavodom za 

šport in rekreacijo Domžale. 

 
UProračunska postavka 0165 U(1.3., 1.4., 2., 3. in 4. 
skupaj 23.000 EUR) 
1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in 
mladine (od 15. do 20. leta) usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport 
Sredstva so namenjena za programe športnih 

društev, za starostne kategorije od 6 do 15 let, ki 

nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih 

panog (kolektivne in individualne panoge), ter za  

programe športnih društev za starostne kategorije 

od 15 do 20 let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih 

različnih športnih panog (kolektivnih in 

individualnih). 

 
UProračunska 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. 

 

 

UProračunska postavka 0165  

2. ŠPORTNA REKREACIJA  
 
Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe 

športno rekreativne vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to 

dejavnost izvajajo v rekreativnih ligah, se priznajo 

dodatna sredstva v skladu s pravilnikom. 

 
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI  ŠPORT 
 

Sredstva so namenjena za programe športnih društev, 

ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih starostne 

kategorije nad 20 let, od medobčinskega do državnega 

nivoja. 

V skladu s pravilnikom se sofinancirajo tudi športniki 

svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda 

(vrhunski šport). 

 
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU: 
 

V letu 2009 se sredstva namenijo za naslednja 

področja: 

 
UProračunska postavka 0165 

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

potrebni za osnovno delovanje društva in sicer na način, 

da društva lahko 25% sredstev za programe porabijo za 

osnovne materialne stroške društva. 

 
UProračunska postavka 0165 

4.2. Izobraževanje, usposabljanje  in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v  športu. 
Sofinancira se: 

• Osnovno in  dodatno izobraževanje ter 

izpopolnjevanje strokovnega kadra, ki je bil že 

do sedaj uspešno pri svojem delu v društvih, 

nima pa za to ustreznega znanja. 

• Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih 

seminarjih in drugih izobraževalnih seminarjih. 
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UProračunska postavka 0165 

4.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem 
na področju športa 
Sofinancira se: 

Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in 

drugi periodičnih in občasnih športnih publikacij. 

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 sredstva 

v okviru PP 0165. Višino sredstev določi komisija za 

vrednotenje športnih programov na podlagi prejetih 

prijav. 

 

UProračunska postavka 0166 

4.4. Športne prireditve – tekmovanja v okviru 
Športne značke Občine Trzin (2.115 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.  

 

UProračunske postavke od 0168 do 0173 

4.5. Večje prireditve športnih društev (skupaj 
4.710 EUR) 
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po 

svoji vsebini širši (javni) pomen in so organizirane 

na območju Občine Trzin. V letu 2009 bo Občina 

Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev: 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv prireditve 
Proračunska 

postavka 

Namenska 

sredstva

Tek Petra Levca  0169 885 EUR

Občinsko prvenstvo 

v veleslalomu  
0170 885 EUR

Otroška olimpiada 

Trzin 
0171 755 EUR

Prehodna skirca 

Borisa Paternosta 

Trzin 

0172 1.737 EUR

Šahovski turnir ob 

občinskem prazniku 
0173 448 EUR

 

 

UProračunska postavka 0165 

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

nameni za manjše prireditve. Višino sredstev določi 

komisija za vrednotenje športnih programov na podlagi 

prejetih prijav. 

 
UProračunske postavke: 0113, 0114 in 0167 

5. ŠPORTNI OBJEKTI (166.204 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 (3.270 EUR), 

• Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 

0113 (12.620 EUR) 

• Naložbe v športno opremo, ki je vezana 

predvsem na objekt (oprema strelišča) PP 0174 

(4.000 EUR) 

• Naložbe v športne objekte (ŠRP Trzin – 1. 

etapa II. faze: del ceste z mostom in 

pripadajočo infrastrukturo, ..) PP 0114 (171.449 

EUR). 

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

razpisom za sofinanciranje športnih programov društev 
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in se društvom – izvajalcem 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 izvajalcev LPŠ 

(športna društva, šola,…) se razdelijo v celoti na podlagi 

javnega razpisa in prijav  izvajalcev na ta razpis. 

 

     v EUR

Vsebina po proračunskih postavkah 
Proračunsk

a 
Planirano Delež 

Namen postavka 
proračun 

2009 
v % 

A/Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev 40.734,00 17,55%

 

1.Letni program športa – razpis 0165 23.000,00 9,91%

2. Športna značka Občine Trzin 0166 2.115,00 0.91%

3.Velike občinske športne prireditve 0168-0173 4.710,00 2,03%

4. Letni program športa – razpis »Interesna športna 

vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok« 
0175 10.909,00 4,70%

B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja 
objektov in 
Opreme 191.339,00 82,45%

1.Naložbe v športne objekte  (vhod v ŠRP,…) 0114 171.449,00 73,88%

2.Obnova prostorov PD Onger 0163 0,00 0,0%

3.Vzdrževanje športnih objektov, obnove, 

mat.stroški 
0113 12.620,00 5,44%

4.Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih 

površin 
0167 3.270,00 1,41%

5.Oprema za dejavnost športnih društev 0174 4.000,00 1,72%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2009 232.073,00 100,0%

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2009 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z 

dnem objave. 

Številka: 19-4/2008  Župan 

Datum: 12.11.2008   Tone Peršak l.r.  
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 218. člena 

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 

110/02), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih 

zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 

33/89), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 

list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 

74/98 in 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 11. člena 

Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 

št. 11/2003), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 19. 

redni seji dne 12.11.2008  sprejel  

 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točk za izračun 

nadomestila za uporabo nezazidanega in 
zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2009 v 

Občini Trzin 
 

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za 

leto 2009 znaša 0,0015 €. 

 

2. Vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za 

leto 2009 znaša 0,1041 €. 
 

3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem 

vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 

01.01.2009 dalje. 

 

Številka: 19- 5/2008  Župan 

Datum:12.11.2008        Tone PERŠAK,l.r. 

 

 

 

 
 

Na podlagi 21. in 52. člena Zakona o lokalni samoupravi 

– UPB2 in spremembe ( Ur. l. RS, št. 94/07),  9. člena 

Zakona 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)  in 4. 

člena Odloka o občinskih taksah (Ur. vestnik Občine 

Trzin, št. 2/07) je Občinski svet Občine Trzin na 19. 

redni seji dne 12.11.2008 sprejel   

   

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks 

za leto 2009 
 

1. Vrednost točke za izračun občinskih taks za leto 

2009 znaša 0,0671 €. 

 

2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem 

vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 

01.01.2009 dalje. 

 

Številka: 19-6/2008  Župan 

Datum:   12.11.2008  Tone PERŠAK,l.r. 

 

 

 

 
 

 

 

Na podlagi 4. odstavka 10. člena Odloka o ravnanju z 

zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v Občini 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/2007) in 

Pogodbe za odvoz, hrambo in razgradnjo zapuščenih in 

nepravilno parkiranih vozil št. 109/2008, sklenjene med 

Občino Trzin in Srečkom Vrhovcem s.p., Vir, Bukovčeva 

cesta 17C, 1230 Domžale je Župan Občine Trzin dne 

15.10.2008 sprejel 
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PRAVILNIK 
O CENAH ZA ODSTRANITEV, HRAMBO IN 

RAZGRADNJO ZAPUŠČENIH IN NEPRAVILNO 
PARKIRANIH VOZIL V OBČINI TRZIN 

 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa cene za odstranitev, hrambo in 

razgradnjo zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil 

v Občini Trzin, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec s 

specialnim vozilom za odvoz vozil oziroma, ki ima v 

lasti posebej prilagojen (ograjen) prostor za hrambo 

in varovanje prevzetih vozil z območja občine Trzin. 

 
2. člen 

 

Polna cena odvoza vozila se zaračuna v primeru, ko 

je zapuščeno ali nepravilno parkirano vozilo, za 

katero je bil odrejen odvoz, že naloženo na 

specialno vozilo za odvoz vozil. 

 

Delna cena odvoza vozila se zaračunava v primeru, ko 

želi voznik ali lastnik zapuščenega ali nepravilno 

parkiranega vozila odstraniti vozilo potem, ko se je 

vozilo že pričelo odstranjevati-nalagati na specialno 

vozilo za odvoz, vendar še ni naloženo. 

 

Prihod specialnega vozila se zaračuna v primeru, ko 

voznik ali lastnik vozila odstrani zapuščeno ali 

nepravilno parkirano vozilo potem, ko je pooblaščena 

uradna oseba, že pozvala pooblaščenega izvajalca, da 

odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na 

specialno vozilo za odvoz. 

 

Hramba zapuščenega ali nepravilno parkiranega vozila 

se zaračunava za čas, ko je vozilo na prostoru za 

hrambo odstranjenih nepravilno parkiranih ali 

zapuščenih vozil. Prvih 24 (štiriindvajset) ur po odvozu 

vozila se hramba ne zaračunava. 

 

3. člen 
 
Cene za odvoz nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila znašajo v evrih: 

 

Cenik     brez DDV  z DDV 

     v EUR   v EUR 

ODVOZ 

A) polna cena odvoza vozila   66,00   79,20 

B) delna cena odvoza vozila   62,00   74,40 

C) prihod specialnega vozila   54,00   64,80 

 

HRAMBA  

D) hramba vozila 

do 24 ur po odvozu brezplačno 

vsak naslednji začeti dan    2,80    3,36 

 

RAZGRADNJA 

E) stroški razgradnje vozila    0,00    0,00 
 

 169



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 9/2008, 21. november 2008 
 

IZRABLJENO VOZILO 

F) odvoz izrabljenega vozila na razgradnjo od 60,00 do 120,00 od 72,00 do 144,00  

(do prevzemnega mesta), (komunalni odpadek)  

glede na lokacijo in zahtevnost odvoza 

 

4. člen 
 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati takoj. 
 
Številka: Ž-61/2008          Župan 

Datum: 15.10.2008          Tone Peršak, l.r. 

 

 

 

 

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju v 

Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03) 

objavljam 

 

RAZPIS 
za podelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim 
dijakom ali študentom in štipendije dijaku ali 
študentu iz manj premožne družine v Občini 

Trzin za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 
 

1. 
 

Občina Trzin razpisuje eno štipendijo za 

nadarjenega dijaka, eno štipendijo za nadarjenega 

študenta in eno štipendijo za dijaka ali študenta iz 

manj premožne družine. Občina bo podelila vse tri 

štipendije, če bo komisija prejela dovolj ustreznih 

vlog. 

 

2. 
 

Razpisana vsota za šolsko leto 2008/2009 znaša 

5.703 EUR.  

Štipendije se podeljujejo od 01.09.2008 dalje za dijake 

in od 01.10.2008 dalje za študente. Mesečna štipendija 

za dijake znaša 130,71 EUR, za študente pa 172,31 

EUR. 

 

3. 
 

Občinska štipendija se lahko dodeli vajencem, dijakom 

in študentom, ki se izobražujejo po dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo, 

če so se prijavili na razpis in izpolnjujejo naslednje 

splošne pogoje: 

- imajo stalno prebivališče v Občini Trzin, 

- ob vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole 

niso starejši od 18 let oziroma ob vpisu v 1. letnik 

višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso 

starejši od 26 let.  

Kandidatu, ki se izobražuje v tujini, se lahko dodeli 

štipendija, če v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri ali 

stopnje oziroma ustreznega izobraževalnega programa 

z javno veljavnostjo.  
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4. 
 

Štipendijo za nadarjenega dijaka ali študenta lahko 

pridobi dijak ali študent, ki: 

-  je v preteklem šolskem letu dosegel vsaj prav 

dober uspeh (dijaki) oziroma ima vsaj prav 

dobro 

(8) povprečno oceno vseh opravljenih izpitov, 

-  je dejaven v društvenem, kulturnem, socialnem 

ali športnem življenju Trzina ter 

- izkazuje umetniško ali športno nadarjenost ali 

če je na področju izobraževanja dosegel javno 

priznan uspeh ali izjemni dosežek v zadnjih 

dveh letih, 

- izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev 

štipendije. 

 

V primeru večjega števila kandidatov imajo prednost 

pri izbiri kandidati z boljšim učnim oziroma 

študijskim uspehom. V kolikor ima več kandidatov 

enak uspeh oziroma enako oceno se izbor naredi 

na podlagi meril, ki se točkujejo in sicer vsako 

predloženo dokazilo, ki ni starejše od dveh let, z 

eno točko:  

 

1. zlato priznanje oziroma prvo do tretje mesto na 

regijskem ali državnem tekmovanju; 

2. nagrajeno umetniško ali raziskovalno delo ali 

nagrajena diplomska naloga na regijskem ali 

državnem nivoju; 

3. mednarodno priznanje ali nagrada. 

 

Med kandidati z enakim uspehom oziroma enako 

oceno je izbran kandidat z višjim številom 

doseženih točk. 

 

5. 
 

Štipendijo za dijaka ali študenta iz manj premožne 

družine lahko pridobi dijak ali študent, ki izpolnjuje 

splošne pogoje za pridobitev štipendije in če kandidat in 

njegova družina s svojimi dohodki in prejemki ne 

presegajo cenzusa za dodelitev republiške štipendije za 

več kot 40 %. To pomeni, da za dodelitev občinske 

štipendije dohodek na družinskega člana v letu 2007 ne 

sme presegati 5.330 EUR. Dohodki na družinskega 

člana se ugotavljajo na način, kot ga določa Pravilnik o 

štipendiranju (Ur.l. RS št. 48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 

40/03 in 64/04).  

V primeru večjega števila kandidatov, imajo prednost pri 

izbiri kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.  

 

6. 
 

Kandidati vlogo za štipendijo oddajo na obrazcu »Vloga 

za dodelitev občinske štipendije za nadarjene« ali 

»Vloga za dodelitev občinske štipendije za otroke iz 

manj premožnih družin«. Obrazec se dobi na vložišču 

Občine Trzin, objavljen pa je tudi na spletni strani 

Občine Trzin (www.trzin.si). 

 

7. 
 

Vlagatelji morajo k vlogi za dodelitev štipendije priložiti:  

- življenjepis, 

- dokazilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko 

leto. 

 

K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za 

dijaka ali študenta iz manj premožne družine priložiti 

poleg prilog iz prvega odstavka tega člena tudi dokazila 

o dohodkih za družinske člane, ki imajo dohodke in niso 

zavezanci za napoved dohodnine. Za otroke, ki so 

starejši od 15 let, je potrebno priložiti dokazila o vpisu v 

tekoče šolsko/študijsko leto. Vlogi je potrebno priložiti 

tudi dokazila, ki so zahtevana v obrazcu vloge za 

štipendijo. 

 
K prijavi na razpis morajo kandidati za štipendijo za 

nadarjene poleg prilog iz prvega odstavka tega člena 
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priložiti tudi dokazilo o šolskem/študijskem uspehu v 

preteklem letu, dokazilo o vključevanju v delo 

trzinskih društev in organizacij, dokazila o dosežkih 

na regijskem ali državnem tekmovanju, o prejetih 

nagradah za umetniško ali raziskovalno delo na 

regijskem ali državnem nivoju, o nagrajeni diplomski 

nalogi, dokazila o prejetem mednarodnem priznanju 

ali nagradi in ostala dokazila, ki so zapisana v 

obrazcu vloge za štipendijo (dokazila o nadarjenosti 

ne smejo biti starejša od dveh let).  

 

8. 
 

Vlagatelji morajo popolne vloge za dodelitev 

štipendije oddati najkasneje do 8. decembra 2008. 

Vloge se pošljejo priporočeno ali se oddajo osebno 

na naslov:  

 

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali 

pisno pri Andreji Kočar ali na telefonski številki: 

01/564 45 43. 

 

9. 
 

Vloge za dodelitev štipendij bo obravnavala 

komisija, katere člani bodo člani in članice odbora 

občinskega sveta Občine Trzin za socialno politiko, 

zdravstvo in dejavnost društev, svetovalec župana 

za finance in proračun ter svetovalec župana za 

družbene dejavnosti. 

 

Popolne in pravočasno prispele vloge dijakov in 

študentov bo komisija obravnavala na prvi naslednji 

seji po izteku roka za oddajo vlog. 

 

 
 
 

10. 
 

Komisija iz prejšnjega člena tega razpisa je pri 

obravnavi vlog dolžna upoštevati merila in pogoje, 

predpisane s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Trzin 

(Ur. vestnik Občine Trzin št. 7/03).  

 

11. 
 

Sklep o dodelitvi štipendije izda občinska uprava Občine 

Trzin v desetih dneh po odločitvi komisije iz predhodnih 

členov.  

 

12. 
 

Zoper odločitev komisije lahko prosilec v 8 dneh po 

prejemu sklepa iz predhodnega člena vloži ugovor pri 

županu Občine Trzin.  

 

13. 
 

Medsebojna razmerja med Občino Trzin in štipendistom 

se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine s 

štipendistom sklene župan.  

 

V pogodbi se določi tudi obveznost štipendista, da v 

skladu z 20. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini 

Trzin vsako leto opravlja tudi plačano delovno prakso, ki 

traja praviloma en mesec.  

 

Datum: 17.10.2008  Župan: 

Številka: Ž - 62/2008  Anton Peršak l.r. 
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Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in 

sofinanciranju programov športa v Občini Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/05- UPB) ter 

Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 

2009  Občina Trzin objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov športa v občini 

Trzin za leto 2009 
 

I. 
 

 Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin  bo iz sredstev 

proračuna sofinancirala naslednje vsebine: 

 

1. Interesna športna vzgoja predšolskih in 
šoloobveznih otrok v višini 10.909 EUR (PP  
0175) za programe: 
- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj 

(predšolski otroci) 

- Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj 

za neplavalce (6. razred devetletke) 

- Šolska športna tekmovanja 

- Drugi 80 urni programi. 

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

3. Interesna športna vzgoja mladine od 15. 
do 20. leta. 
4. Športna rekreacija. 
5. Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 

let). 
6. Manjše prireditve športnih društev.  
7. Razvojne in strokovne naloge v športu in 
sicer: 

a. Delovanje društev. 

b. Izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih kadrov v 

športu. 

c. Dejavnost nabave in izdajanja 

strokovne literature in drugih športnih 

publikacij. 

 

Programe od točke 2. do 7. bo občina sofinancirala 
skupaj v višini 23.000 EUR (PP 0165). 
 

8. Sofinanciranje najema športnih površin in 
opreme, ki je vezana na objekt v višini 3.270 
EUR (PP 0167). 

 

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje programov 

športa znaša 37.179 EUR.  

 

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni 

na podlagi določil Pravilnika o vrednotenju  programov  

športa v Občini Trzin  (Uradni vestnik Občine Trzin, štev. 

10/05-UPB). 

 

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 opravljanje 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 
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za uresničitev načrtovanih športnih   aktivnosti, 

– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in 

– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini.  

 

IV. 
 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena v letu 2009. 

 

V. 
 

Rok za oddajo vlog je U8. december 2008.U  

 

VI. 
 

Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na 

spletni  Občine Trzin – HTUwww.trzin.siUTH, možno pa jih 

bo dobiti tudi v vložišču Občine Trzin, Mengeška 

cesta 22. 

 

VII. 
 

Vloge izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z 

vsemi dokazili  in s pripisom »Javni razpis-Letni 

program športa 2009« , 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 svetovalki župana za družbene dejavnosti 

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

Kraj in datum odpiranja vlog: 10. december 2008 ob 

10. uri v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška 22, 

Trzin. 

 

Številka: ž-68/2008  Župan 

Datum: 11.11.2008  Tone PERŠAK, l.r. 

 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in 

sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin št. 10/05-UPB) ter Letnega 

programa športa v Občini Trzin za leto 2009  Občina 

Trzin, Mengeška 22, Trzin objavlja  

 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje  športno rekreativnih prireditev 

 v občini Trzin v letu 2009 

 

I. 

 

Za sofinanciranje športno rekreativnih prireditev v Občini 

Trzin lahko zaprosijo društva, gospodarske družbe  in 

samostojni podjetniki, ki delujejo na območju Občine 

Trzin in izpolnjujejo pogoje za organizacijo športnih 

tekmovanj in športne vadbe ter druge pogoje, ki bodo 

določeni z razpisno dokumentacijo. 

 

II. 

 

Ua. Tradicionalne velike občinske športno rekreativne 

oziroma športne prireditve Občine Trzin 

Sredstva v skupni višini 4.710 EUR se dodelijo za 

naslednje tradicionalne športno rekreativne oziroma 

športne prireditve v Občini Trzin, v okviru katerih se 

lahko odvijajo tudi rekreativne discipline za dosego 

Športne značke Občine Trzin: 

 

1. Tek Petra Levca v višini 885 EUR (PP 0169), 

2. Občinsko prvenstvo v veleslalomu v višini 885 EUR 

(PP 0170), 

3. Otroška olimpiada  v višini 755 EUR (PP 0171) , 

4. Prehodna skirca Borisa Paternosta v višini 1.737 

EUR (PP 0172), 

5. Šahovski turnir ob občinskem prazniku v višini 448 

EUR (PP 0173). 
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Ub. Prireditve za Športno značko Občine Trzin 

Sredstva v skupni višini 2.115 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),  

2. Tek na smučeh na razdalji 5.000 m (2x);  

3. Planinski pohod na Kamniško sedlo, 

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. Rekreativna tekma v malem nogometu, 

košarki, tenisu in za upokojence tri 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 250 EUR.  

 

V prijavi na razpis je potrebno za vse prireditve 

navesti Udatum izvedbe prireditev, Upri prireditvi za 

Športno značko pa posebej označiti, da gre za 

Športno značko.  

 

 

 

III. 

 

Rok za oddajo vlog je U8. december 2008U. 

 

IV. 

 

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena v letu 2009. 

 

V. 
 
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na 

spletni  Občine Trzin – HTUwww.trzin.siUTH, 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-Športne 

prireditve-2009«, 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. 

Kraj in datum odpiranja vlog: 10. december 2008 ob 10. 

uri v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška 22, Trzin. 

 

Številka: Ž-69/2008  Župan 

Datum: 11.11.2008  Tone Peršak, l.r. 
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