
URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 10/2008, 17. december 2008 
 

 

  

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, 76/08 in 100/08), 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS št. 
84/07, 94/07) je Občinski svet Občine Trzin na 20. redni seji dne 10.12.2008 sprejel 

 
SKLEP 

 
1. Sprejme se sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin 

za leto 2009 in leto 2010 tako: 
 

-  da se besedilo v 16 vrstici tabele » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin«  
 

1288/115 travnik 50 Odkup za potrebe ulice Gmajna 5000 
 
nadomesti z novim, ki se glasi: 
 

1180/1 Njiva 6r 210 Urbano zemljišče za potrebe izgradnjo kolesarske steze in 
pešpoti med OIC in Mlakami 

9500 

 
- da se v tabeli » Pridobivanje zemljišč – vse k.o. Trzin« besedilo » SKUPAJ 262.213« nadomesti z 

besedilom »SKUPAJ 266.713« 
 
- da se besedilo v 8 vrstici tabele »Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin, vse k.o. Trzin»  

 
876/2 sadovnjak 98 Dvorišče in stojišče hiše v lasti dveh etažnih lastnic – 

prodaja v dveh delih po dogovoru z lastnicama hiše 
3430 

 
nadomesti z novim, ki se glasi: 

 
877 Stan. stavba 50 Stavbišče objekta, ki je v lasti dveh etažnih lastnic 1000 

 
- da se v tabeli » Razpolaganje z zemljišči v lasti Občine Trzin – vse k.o. Trzin« besedilo » SKUPAJ 

275.012« nadomesti z besedilom »SKUPAJ 272.582« 
 
- da se »Orientacijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 2010, 365.657« 

nadomesti z besedilom »Orientacijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2009 in 
2010, 363.227«  

 
2. Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 

in leto 2010 začne veljati z dnem objave.  
 
 
Številka: 20-1/2008          Župan: 
Datum: 10.12.2008          Tone Peršak, l.r. 
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007 – 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 20. redni seji 
obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 
2010, predložen v obliki Odloka o spremembah 
Proračuna Občine Trzin za leto 2010, vključno s 
predlogom splošnega dela in posebnega dela 
Proračuna Občine Trzin za leto 2010 in predlogom 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2010 ter obrazložitvijo predloga proračuna kot 
celote v drugi obravnavi.  
 
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu 
Občine Trzin za leto 2010, vključno s predlogom 
splošnega in posebnega dela Proračuna Občine 
Trzin za leto 2010 in predlogom Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2010, v 
predloženem besedilu. 
 
Ta sklep se skupaj z Odlokom o Proračunu Občine 
Trzin za leto 2010 objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati 15 dni po objavi, 
uporabljati pa se začne 1.1. 2010; splošni in 
posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2010 in 
Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2010 se objavijo na spletni strani Občine Trzin in 
začnejo veljati ter se uporabljati hkrati z Odlokom o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2010.  
 
 
Številka: 20-2/08  Župan: 
Datum: 12.12.2008  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), Zakon 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  

 
ODLOK 

o proračunu občine Trzin za leto 2010 
 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2010 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine za leto 2010 (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 2010 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        2010 
_________________________________________________________________________________________ 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3,859.210  
TEKOČI PRIHODKI (70+71)         3.137.073 
70 DAVČNI PRIHODKI          2,624.455 
 700 Davki na dohodek in dobiček/glavarina      1,800.000 
  703 Davki na premoženje         730.131 
 704 Domači davki na blago in storitve         94.324 
 706 Drugi davki          ---- 
71 NEDAVČNI PRIHODKI           512.618 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      352.876  
 711 Takse in pristojbine         7.511 
 712 Globe in druge denarne kazni         12.976  
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       10.055 
 714 Drugi nedavčni prihodki         129.200 
72 KAPITALSKI PRIHODKI           129.745 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       ---- 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   129.745 
73 PREJETE DONACIJE          ----  
74 TRANSFERNI PRIHODKI          592.392 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     292.392 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  300.000 
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3,883.890 
40 TEKOČI ODHODKI            1,372.448 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        426.350 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        72.297 
 402 Izdatki za blago in storitve         843.551  
 409 Rezerve            30.250  
41 TEKOČI TRANSFERI          1,012.176 
 410 Subvencije          27.120 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      566.138 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       144.387 
 413 Drugi tekoči domači transferi        274.531 
 414 Tekoči transferi v tujino         ----  
42 INVESTICIJSKI ODHODKI           1,276.041 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1,276.041 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         223.225 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  150.170 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       73.055  
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)/ PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    - 24.680  
_________________________________________________________________________________________ 
 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
_________________________________________________________________________________________  
 
 Skupina/Podskupina kontov        2010 
_________________________________________________________________________________________ 
 
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 
 

178



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 10/2008, 17. december 2008 
 

 

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         2010 
_________________________________________________________________________________________ 
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)             0  
50 ZADOLŽEVANJE            0 
 500 Domače zadolževanje          0 
  
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         0  
55 ODPLAČILA DOLGA          0  
 550 Odplačila domačega dolga        0 
 
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      - 24.680 
 
X. NETO FINANCIRANJE           24.680 
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA     220.000 
 
 
 
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.  
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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 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 2011 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. 
 

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 2010 oblikuje v skupni 
višini 16.750 €. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
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1.000 € župan in o tem obvešča občinski svet v 
skladu z zakonom. 
 
O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se 
oblikuje v višini 13.500 €, 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. 
 
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 2010 zadolžijo do skupne višine 
105.000 €. 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 preneha veljati Odlok o 
Proračunu Občine Trzin za leto 2009 (Ur.v.OT, št. 9). 

 
16. člen 

 
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati 1. januarja 
2010. 
 
Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in 
Načrt razvojnih programov Občine Trzin za leto 2010 se 
skupaj celotnim splošnim delom Proračuna Občine Trzin 
za leto 2010 objavijo na spletni strani Občine Trzin in 
začnejo veljati hkrati z Odlokom o Proračunu Občine 
Trzin za leto 2010. 
 
  
Številka: 20-2/08  Župan: 
Datum: 12.12. 2008  Tone Peršak l.r. 
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Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 100/08) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin sprejel naslednji  

  
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je na 20. redni seji 
10. decembra 2008 seznanil z informacijo o 
dinamiki projekta Nadgradnje regijskega centra za 
ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. 
 
 
Številka: 20-4/2008  Župan: 
Datum: 10.12.2008  Tone Peršak, l.r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 94/07 – UPB2, 76/08 
in 100/08), Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 
3/07 –UPB2, Ur.l. RS, št. 23/07 – popr. In Ur.l. RS, 
št. 41/07 – popr.), Odloka o organiziranju pomoči na 
domu v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
8/01) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 20. redni 
seji dne 10. decembra 2008 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve 
programa pomoči družini na domu, ki od 1.1.2009 
znaša:  

- ekonomska cena storitve 15,80 EUR na 
efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 4,73 EUR na 
efektivno uro 

- subvencija občine 7,90 EUR na efektivno 
uro 

- subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 
3,17 EUR na efektivno uro. 

 
2. Cena storitve za delo v nedeljo je od 1.1.2009 
višja za 40 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 22,12 EUR na 
efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 6,62 EUR na 
efektivno uro 

- subvencija občine 12,33 EUR na efektivno uro 
- subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 3,17 

EUR na efektivno uro. 
 
3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali 
dela prostega dne je od 1.1.2009 višja za 50 % in 
znaša: 

a. ekonomska cena storitve 23,70 EUR na 
efektivno uro 

b. cena storitve za uporabnika 7,09 EUR na 
efektivno uro 

c. subvencija občine 13,44 EUR na efektivno uro 
d. subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 3,17 

EUR na efektivno uro. 
 
4. Občinski svet potrdi izplačilo razlike plač po novi 
zakonodaji v višini 1.838,08 EUR za avgust, september, 
oktober, november in december s poračunom za maj – 
julij 2008 iz občinskega proračuna. 
 
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati z dnem objave. 

 
 

Številka: 20-5/2008  Župan: 
Datum: 10.12.2008  Tone Peršak, l.r.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 
100/08), Zakona o vrtcih – UPB-2 (Ur.l. RS, št. 100/2005 
in 25/08) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 20. redni 
seji 10.12. 2008 sprejel  

 
SKLEP  

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtca  

 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga 
Osnovne šole Trzin določa, da cene programov 
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1. januarjem 
2009 znašajo: 

• za I. starostno obdobje: 454,36 EUR, 
• za II. starostno obdobje: 328,85 EUR, 
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• stroški živil v ceni za otroke I. starostnega 
obdobja: 40,72 EUR, 

• stroški živil v ceni za otroke II. starostnega 
obdobja: 41,30 EUR. 

 
Občinski svet potrdi izplačilo razlike plač po novi 
zakonodaji v višini 1.464,64 EUR bruto bruto za 
avgust, september, oktober, november in december 
s poračunom za maj – julij 2008 iz občinskega 
proračuna.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati z dnem objave.  
 
 
Številka: 20-6/2008 Župan: 
Datum: 10.12.2008 Tone Peršak, l.r. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - UPB2, 
76/08 in 100/08), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 
20. člena Zakona v vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 in 
25/08) na 20. redni seji dne 10.12.2008 na predlog 
Sveta Osnovne šole Trzin sprejel  

 
PRAVILNIK 

o sprejemu otrok v vrtec 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja postopek sprejema otrok, sestavo 
in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije 
za sprejem predšolskih otrok v Osnovno šolo Trzin, 
Enoto vrtec Žabica. 
 
 

II. SPREJEM IN VPIS OTROK V VRTEC 
 

2. člen 
 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost 
enega leta oziroma, ko je dopolnil starost najmanj 
enajst mesecev. 

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na 
podlagi prijav in prostih mest vse leto. 
Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo njegovi starši 
ali njegovi zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na 
predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in je 
na razpolago v upravi vrtca oz. spletni strani vrtca. 
 
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši v upravi vrtca 
osebno, priporočeno po pošti oz. po elektronski pošti, 
opremljeno z varnim elektronskim podpisom s 
kvalificiranim potrdilom – elektronsko zavarovan 
podpis. 
 
Sprejeta vloga se vpiše v evidenco. 
 

3. člen 
 
Če je število vlog v vrtec manjše od števila prostih 
mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj zavoda ali 
oseba, ki jo pooblasti ravnatelj. 
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je prostih mest v 
vrtcu, o njihovem sprejemu odloča Komisija za sprejem 
otrok v vrtec. 
 
 
Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto vrtec 
uskladi z ustanoviteljico. Javni vpis se izvede v mesecu 
aprilu za naslednje šolsko leto. Vloge za vpis se 
sprejemajo do vključno 31. marca.  
 
Javni vpis novincev v vrtec se objavi najmanj enkrat 
letno v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani 
vrtca in v oddelkih vrtca.  
 

4. člen 
 
Med šolskim letom se lahko sprejme otroka v vrtec, če 
je prosto mesto. 
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili 
sprejeti v vrtec, komisija za sprejem otrok uvrsti na 
čakalno listo po prednostnem vrstnem redu, druge 
otroke, ki se vpišejo v vrtec kasneje, pa se uvrsti na 
čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa. 
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s 
prednostnega seznama, nato otroci po kronološkem 
vpisu v vrtec, razen če se vpiše otrok s posebnimi 
potrebami z izdano odločbo o usmeritvi oziroma otrok, 
za katerega je center za socialno delo izdal mnenje o 
njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.  
 
 

III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM 
OTROK 

 
6. člen 

 
Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer: 
 
- 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje 
ravnatelj, 

183



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 10/2008, 17. december 2008 
 

 

- 1 predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev 
vrtca,  
- 1 predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje 
ustanoviteljica. 
 
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. 
Mandat predstavnika staršev je vezan na 
vključenost otroka v vrtcu. 
 
Prvo sejo komisije skliče pomočnik ravnatelja za 
vrtec. 
 
Postopek dela komisije vodi pooblaščena oseba 
vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o 
upravnem postopku. 
 

7. člen 
 
Seje komisije sklicuje in vodi njen predsednik, ki ga 
člani komisije iz svojih vrst izvolijo na prvi seji. 
 
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dve 
tretjini članov. Na zasedanju komisije sodeluje tudi 
pomočnik ravnatelja za vrtec, ki opravi pripravljalni 
postopek za delo komisije in vodi zapisnik, vendar 
nima pravice glasovanja. 
V posebnih primerih se na predlog člana komisije na 
sejo povabi predstavnika Centra za socialno delo, 
predstavnika Zdravstvenega doma in druge. 
 
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih 
sprejme z večino glasov. 
 

8. člen 
 
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z 
določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z 
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. 
 
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v 
vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po 
posameznih oddelkih in v skladu s podatki iz vloge. 

 
9. člen 

 
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, iz katerega 
mora biti razvidno: 
 
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje, 
- kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča 
o sprejemu otrok v vrtec, 
- imena in priimki prisotnih članov komisije, drugih 
navzočih predstavnikov vrtca in morebitnih vabljenih 
udeležencev seje, 
- število prostih mest po oddelkih na dan 1. 9. 
tekočega leta, 
- seznam vseh pravočasno prispelih vlog, 
- sprejeti sklepi komisije:  

- seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec v 
skladu z 20. členom Zakona o vrtcih,  

- seznam otrok, ki so bili sprejeti po vrstnem 
redu zbranega števila točk in letniku rojstva,  

- seznam odklonjenih otrok, 
- čakalna lista po prioritetnem vrstnem redu za sprejem 
otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih 
mest. 
 
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije. Zapisnik 
se hrani kot dokumentacija vrtca po veljavnih predpisih. 
 

10. člen 
 
Komisija odloča o sprejemu novincev praviloma enkrat 
letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta.  
 
Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok, ki so 
vložene do 31. marca tekočega leta. Če prijava ni 
vložena do tega datuma, se v 5 dneh po zasedanju 
komisije prijava zavrne in se jo uvrsti na seznam novih 
prijav. 
 
 

IV. KRITERIJI ZA SREJEM OTROK V VRTEC 
 

11. člen 
 
V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih komisija za 
sprejem otrok v vrtec izmed prispelih vlog najprej izbere 
otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši 
priložili odločbo o usmeritvi oz. mnenje centra za 
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine. 
 
Preostale vloge komisija o sprejemu otrok v vrtec 
obravnava na podlagi naslednjih kriterijev: 
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Kriterij Število točk 
1. Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno šolo in ima otrok in vsaj eden od njegovih 

staršev stalno prebivališče v občini Trzin. 100 

2. Otrok, ki ni bil sprejet v vrtec in je bil uvrščen na čakalno listo ter ima otrok in vsaj 
eden od njegovih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. Otrok je uvrščen na 
čakalno listo: 

- 1 leto, 
- 2 leti, 
- 3 leta ali več. 

70 
80 
90 

3. Družina z več vzdrževanimi člani, pri čemer ima otrok in vsaj eden od njegovih 
staršev stalno prebivališče v občini Trzin: 

- dva otroka, 
- trije otroci, 
- štirje otroci, 
- pet ali več otrok. 

60 
70 
80 
90 

4. Otrok je bil v preteklosti iz vrtca izpisan zaradi zdravstvenih razlogov in ima otrok in 
vsaj eden od njegovih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. 80 

5. Vložena je vloga za sprejem dvojčkov ali trojčkov, pri katerih imata/imajo 
otroka/otroci in vsaj eden od njunih/njihovih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. 80 

6. Vložena je vloga za sprejem brata ali sestre v istem šolskem letu in imata otroka in 
vsaj eden od njunih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. 70 

7. V želeni vrtec je že vključen otrokov sorojenec, pri čemer ima otrok in vsaj eden od 
njegovih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. V vrtec pa so že vključeni: 

- en sorojenec, 
- dva sorojenca, 
- tri ali več sorojencev. 

60 
70 
80 

8. Otrok ne dosega nobenega od zgoraj navedenih kriterijev in ima otrok in vsaj eden od 
njegovih staršev stalno prebivališče v občini Trzin. 55 

9. Otrok, kateremu je bil odložen vpis v osnovno šolo, pri čemer otrok z vsaj enim od 
staršev nima stalnega prebivališča v občini Trzin.  5 

10.  Otrok, ki ni bil sprejet v vrtec in je bil uvrščen na čakalno listo, pri čemer otrok z vsaj 
enim od staršev nima stalnega prebivališča v občini Trzin. Otrok je uvrščen na 
čakalno listo:  

 
-     1 leto, 
-     2 leti, 
-     3 leta ali več. 

 
 

 
2 
3 
4 

11. Družina z več vzdrževanimi člani, pri čemer otroci z vsaj enim od staršev nimajo  
 stalnega prebivališča v občini Trzin: 

- dva otroka, 
- trije otroci, 
- štirje otroci, 
- pet ali več otrok. 

1 
2 
3 
4 

12. Otrok je bil v preteklosti iz vrtca izpisan zaradi zdravstvenih razlogov, pri čemer otrok z 
vsaj enim od staršev nima stalnega prebivališča v občini Trzin. 3 

13. Vložena je vloga za sprejem dvojčkov ali trojčkov, pri čemer otrok/otroci z vsaj enim od 
staršev nimajo stalnega prebivališča v občini Trzin. 3 

14. Vložena je vloga za sprejem brata ali sestre v istem šolskem letu, pri čemer otrok z vsaj 
enim od staršev nima stalnega prebivališča v občini Trzin. 2 

15. V želeni vrtec je že vključen otrokov sorojenec, pri čemer otrok z vsaj enim od  
 staršev nima stalnega prebivališča v občini Trzin. V vrtec so vključeni: 

- en sorojenec, 
- dva sorojenca, 
- tri ali več sorojencev. 

1 
2 
3 

 
 
Pridobljene točke na posameznih kriterijih se 
seštevajo. Če dva otroka ali več otrok pridobi enako 
število točk, se upošteva datum rojstva kot naslednji 

kriterij pri določitvi prednostnega seznama, pri čemer 
ima starejši otrok prednost. 
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12. člen 
 
Komisija glede na starostno strukturo prijavljenih 
otrok lahko poda predlog občini ustanoviteljici o 
statusu posameznih skupin (homogena, 
heterogena, kombinirana) na predlog pomočnika 
ravnatelja. 
 

13. člen 
 
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne 
bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja 
prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za 
naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje 
vloge upošteva oddaja prve vloge. 
 

14. člen 
 
Komisija na podlagi sklepov najkasneje v osmih 
dneh po seji izda odločbo o sprejemu oziroma 
zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Odločbo se vroči 
v skladu z določbami ZUP-a tistemu od staršev, ki 
je podal vlogo za vpis otroka v vrtec. 
 
V odločbi o sprejetju otroka v vrtec mora biti 
naveden datum vključitve otroka v vrtec in rok za 
sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in 
starši. Z odločbo o sprejemu otroka v vrtec se 
staršem pošlje tudi dva izvoda Pogodbe o vzgoji in 
varstvu otroka ter plačilu oskrbnine. 
 
Starši so dolžni potrditi sprejem otroka v vrtec v 
roku 8 dni od prejema odločbe in v roku 15 dni od 
prejema odločbe podpisati pogodbo. 
 
Če starši v tem roku ne potrdijo vključitve otroka v 
vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v 
vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi 
postopka vpisa otroka v vrtec. To mesto pa se 
evidentira kot prosto. 
 
Odločba o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec mora 
vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni 
podatki o številu doseženih točk za zavrnjenega 
otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je 
otrok uvrščen na čakalni listi. 
 

15. člen 
 
Zoper odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec 
lahko starši vložijo pritožbo pri svetu zavoda v roku 
15 dni po vročitvi odločbe. 
 
Svet zavoda mora o pritožbi odločati v 30 dneh po 
prejemu pritožbe.  
 

 
 
 
 

16. člen 
 
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti 
vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu 
otrok v vrtec.  
 

17. člen 
 
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti 
potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 
 

18. člen 
 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v 
vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. 
 

19. člen 
 
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino 
ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo. 
 
 

V. IZPIS OTROK IZ VRTCA 
 

20. člen 
 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpisnico, ki jo 
dobijo v upravi oz. na spletni strani vrtca. 
Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo 
otrok vključen v osnovno šolo. 
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca, kadar koli to 
želijo skladno z naslednjimi odpovednimi roki:  
 
- zaradi izstopa iz zdravstvenih razlogov ob 

predložitvi zdravniškega spričevala brez 
odpovednega roka, 

- zaradi prestopa v drug vrtec 14-dnevni odpovedni 
rok, 

- zaradi vstopa v šolo 30-dnevni odpovedni rok, 
- drugi razlogi 30-dnevni odpovedni rok. 
 
 

VI. KONČNE DOLOČBE 
 

21. člen 
 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati v 15 dneh po objavi.  
 

22. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok 
v Osnovno šolo Trzin – Enoto vrtec Žabica, ki je bil 
sprejet na Svetu šole dne 26. 1. 2006.  
 
Številka: 20-7/2008  Župan: 
Datum:  10.12.2008  Tone Peršak, l.r. 
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - UPB2, 
76/08 in 100/08) in 38. člena Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 
2/06 in 8/06) na 20. redni seji dne 10.12.2008 
sprejel naslednji  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se seznanja z 

dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu nabav in prodaj 
občinskega premoženja v letu 2006.  

 
2. Občinski svet Občine Trzin se seznanja z 

dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu poslovanja Osnovne šole 
Trzin – Enota Vrtec za leto 2007. 

 
3. Občinski svet Občine Trzin se seznanja z 

dokončnim poročilom o opravljenem 
nadzornem pregledu Turističnega društva 
Kanja Trzin za leto 2007.  

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Številka: 20-8/2008  Župan: 
Datum: 10.12.2008  Tone PERŠAK, l.r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 
in 100/08), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Pravilnika 
o metodologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin 
(Ur .list SRS, št. 8/87) na 20. redni seji dne 10.12.2008 
sprejel 

 
SKLEP 

o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in 

vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 
2009 v občini Trzin 

 
 

a/ Povprečna gradbena cena za 1m2 neto 
tlorisne stanovanjske površine, zmanjšana 
za povprečne stroške komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in za 
vrednost zemljišča, na območju Občine 
TRZIN na dan 01.01.2009 znaša 985,00   EUR/m2 

 
b/ Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč za 1m2 neto tlorisne stanov. površine na območju 
Občine Trzin znašajo: 

- za individualno komunalno 
opremljanje 6.5% 64,03   EUR/m2 
- za kolektivno komunalno 
opremljanje 7.5% 73,88   EUR/m2 

 
c/ Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na  
območju Občine Trzin je za posamezna območja 
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC: 

- območje OIC Trzin 10,00 – 12,00  % od GC 

- ostala območja Občine Trzin 7,00 -10,00  % od GC 

 
d/ Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2008, 
uporabljajo se od 01.01.2009 dalje in se tekom leta valorizirajo 
z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS - Združenje za 
gradbeništvo in IGM za skupino "Stanovanjska gradnja". 

 
Številka: 20-9/2008  Župan: 
Datum: 10.12.2008  Tone Peršak,.l.r. 
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