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Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št.
33/2007), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) 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 12. redni
seji občinskega sveta Občine Trzin, dne 23.01.2008 sprejel

SKLEP
1. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika podjetja Euro M d.o.o, se sprejme.

Stroške izdelave sprememb in dopolnitev odloka nosi pobud-

nik skupaj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi Občinska

uprava Občine Trzin. 

2. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika Tomaža Habjana, se sprejme. Stroške

izdelave sprememb in dopolnitev odloka nosi pobudnik sku-

paj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi Občinska uprava

Občine Trzin. 

3. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika podjetja Schachermayer d.o.o., se
sprejme pod pogojem, da skupna zazidanost zazidljivega dela

parcele, ki jo določa 9. člen Odloka o spremembah in dopol-

nitvah zazidalnega načrta za industrijsko cono Trzin (OIC

Trzin) (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/90), ostane enaka

(60%).  Stroške izdelave sprememb in dopolnitev odloka nosi

pobudnik skupaj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi

Občinska uprava Občine Trzin. 

4. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnice Katjuše Sitar, se sprejme. Stroške

izdelave sprememb in dopolnitev odloka nosi pobudnik sku-

paj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi Občinska uprava

Občine Trzin. 

5. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika Marka Sitarja, se zavrne.

6. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika Bogdana Stražarja, se sprejme pod

pogojem, da stroške izvedbe dovoza krije pobudnik. Stroške

izdelave sprememb in dopolnitev odloka nosi pobudnik sku-

paj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi Občinska uprava

Občine Trzin. 

7. Pobuda za spremembo Odloka o Zazidalnem načrtu za obrtno

industrijsko cono Trzin (T11) (Ur. vestnik Občine Domžale,

št. 11/1986), pobudnika podjetja Biring skupina d.o.o., se
sprejme. Stroške izdelave sprememb in dopolnitev odloka

nosi pobudnik skupaj z ostalimi pobudniki. Postopek vodi

Občinska uprava Občine Trzin. 

8. Vse sprejete pobude se združijo v postopku sprememb in

dopolnitev Zazidalnega načrta za OIC Trzin (1986), vključno

s pobudo, ki je bila sprejeta s Sklepom št. 37-5/06.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne

veljati takoj.

Številka: 12-1/2008 ŽUPAN:

Datum:  23.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 100/2005-UPB1), 7. člena Zakona o špor-
tu (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)
in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) na 12. redni seji dne 23.01.2008 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI TRZIN 

ZA LETO 2008

V skladu in 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 zago-

tovijo v občinskem proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2008 za pro-

grame športa zagotovi 206.298 EUR, in sicer 166.204 EUR za

investicije v športno infrastrukturo in 40.094 EUR za dejavnosti

izvajalcev letnega programa športa (športna društva, vrtec, šola

ter morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2008 je prikazan po vsebini in

obsegu  proračunskih postavk ter po vsebinah in obsegu skladno

z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je razvidna iz pre-

glednice. 

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

- obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev – dotacije

športnim društvom na podlagi razpisa,

- obseg sofinanciranja športa za vse- tekmovanja za Športno

značko Občine Trzin,

- obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,

- obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje predšolskih in

šoloobveznih otrok, 
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- obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega vzdrževanja

športnih objektov in opreme. 

B/Letni program športa po vsebinah Nacionalnega progra-
ma športa.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Proračunska postavka 0175 (10.909 EUR)

Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2008 sofinancirajo:

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

Sofinancira se propagandno gradivo. To šolsko leto gradivo v

celoti financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

1.1.2. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru

Zlatega sončka.

Sofinancira se 10 urni plavalni tečaj v višini 12 EUR/otroka.

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

1.2.1. Zlati sonček,

1.2.2. Krpan

Sofinancira se propagandno gradivo (knjižice, kolajne, diplome)

za programa 1.2.1. in 1.2.2.. To šolsko leto gradivo v celoti

financira Ministrstvo za šolstvo in šport.

1.2.3. Naučimo se plavati - 15 urni plavalni tečaj za neplavalce

na predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 6. razredu

devetletke.

Sofinancira se  delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja,

ki ga ne pokrije ministrstvo. Program je za starše brezplačen.

1.2.4. 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 tekmo-

vanja na državnem nivoju se financira prevoz, prehrana in more-

bitne prijavnine.

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

Sofinancira se strokovni kader.

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

sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.

Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 3. in 4. skupaj 
22.523 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 starost-

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

različnih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), ter

za  programe športnih društev za starostne kategorije od 15 do

20 let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih

panog (kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165

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

športnih društvih za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne

sisteme.

Proračunska postavka 0165 

2. ŠPORTNA REKREACIJA Sredstva so namenjena za redne

80 urne programe športno rekreativne vadbe odraslih.

Izvajalcem, ki to dejavnost izvajajo v rekreativnih ligah, se pri-

znajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom.

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

pajo v rednih tekmovalnih sistemih starostne kategorije nad 20

let, od medobčinskega do državnega nivoja.

V skladu s pravilnikom se sofinancirajo tudi športniki svetovne-

ga, mednarodnega in perspektivnega razreda (vrhunski šport).

4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU:

V letu 2008 se sredstva namenijo za naslednja področja:

Proračunska postavka 0165

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

osnovno delovanje društva in sicer na način, da društva lahko

25% sredstev za programe porabijo za osnovne materialne stroš-

ke.

Proračunska postavka 0165

4.2. Izobraževanje, usposabljanje  in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v  športu.

Sofinancira se :

Osnovno in  dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje strokov-

nega kadra, ki je bil že do sedaj uspešno pri svojem delu v druš-

tvih, nima pa za to ustreznega znanja.

Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih seminarjih in

drugih izobraževalnih seminarjih.

Proračunska postavka 0165

4.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področ-
ju športa

Sofinancira se:

Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugi peri-

odičnih in občasnih športnih publikacij.

Na podlagi prijav na razpis izvajalcev Letnega programa športa

se bo določilo, kateri programi se bodo sofinancirali v okviru

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

sredstva v okviru PP 0165. Višino sredstev določi komisija za

vrednotenje športnih programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0166

4.4. Športne prireditve – tekmovanja v okviru Športne zna-
čke Občine Trzin (2.051 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 posamez-

nim izvajalcem na podlagi kandidatur na javnem razpisu. 

Proračunske postavke od 0168 do 0173

4.5. Večje prireditve športnih društev (skupaj 4.611 EUR)
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Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini

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

V letu 2008 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih

prireditev:

Naziv prireditve Proračunska Namenska
postavka sredstva

Tek Petra Levca  0169 865 EUR  
Občinsko prvenstvo v veleslalomu  0170 865 EUR  
Otroška olimpiada Trzin 0171 740 EUR  
Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 1.703 EUR 
Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 438 EUR

Proračunska 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 vrednote-

nje športnih programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunske 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 (3.180 EUR),

- Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113 (12.456 EUR)

- Naložbe v športno opremo, ki je vezana predvsem na objekt

(oprema strelišča) PP 0174 (8.000 EUR)

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

ceste z mostom in pripadajočo infrastrukturo, ..) PP 0114

(142.568 EUR).

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

sofinanciranje športnih programov društev in se društvom –

izvajalcem razdelijo v skladu s kriteriji, ki so določeni s pravil-

nikom oziroma v skladu z Programom razvoja športa v Občini

Trzin, pri čemer se upoštevajo realne potrebe posameznih

društev.

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

za vzdrževanje in financiranje izgradnje in obnove športnih

objektov, kot sledi iz teksta posamezne alineje.

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

izvajalcev športnih programov se razdelijo v celoti na podlagi

javnega razpisa in prijave  športnih društev na ta razpis.

v EUR 
Vsebina po proračunskih Proračunska Planirano Delež
postavkah - Namen postavka proračun 08 v %
A/Sofinanciranje športnih 

programov izvajalcev 40.094,00 19,4%  
1.Letni program športa - 

dotacije športnim društvom - 
razpis 0165 22.523,00 10,9%  

2. Športna značka Občine Trzin 0166 2.051,00 1,0%  
3.Velike občinske športne prireditve 0168-0173 4.611,00 2,2%  
4.Interesna športna vzgoja 

predšolskih in šoloobveznih otrok 0175 10.909,00 5,3%  
B/Sofinanciranje novogradenj, 

vzdrževanja objektov in opreme 166.204,00 80,6%
1.Naložbe v športne objekte  (vhod v ŠRP,…) 0114 142.568,00 69,1%

2.Obnova prostorov PD Onger 0163 0,00 0,0%  
3.Vzdrževanje športnih objektov, 

obnove, mat.stroški 0113 12.456,00 6,0%  
4.Sofinanciranje najemnin telovadnic 

in športnih površin 0167 3.180,00 1,5%  
5.Oprema za dejavnost športnih društev 0174 8.000,00 3,9%  
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2008  206.298,00 100,0%

Številka: 12-3/2008 ŽUPAN:

Datum: 23.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni

samoupravi  (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,

63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00,

51/02, 108/03 in 72/05), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.vestnik

Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl.

Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Ur.vestnik

Občine Trzin,   št. 3/99, 10/2000 in 5/2004) sprejel

LETNI NAČRT DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN

ZA LETO 2008

1. 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem delu leta 2008 (do

vključno julija) sestal na petih rednih sejah. 

V drugem delu leta 2008 (od septembra do decembra) se bo

občinski svet Občine Trzin sestal na štirih rednih sejah. 

Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in

Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin sklicuje župan

Občine Trzin praviloma vedno na tretjo sredo v mesecu ob

16,00 uri. 

Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom Občine

Trzin in Poslovnikom občinskega sveta skliče tudi izredno sejo

občinskega sveta; praviloma ravno tako na sredo, vendar glede

na dnevni red lahko ob 18,00 uri. 

2. 

Na sejah, sklicanih v prvem delu leta 2008, bo župan predvido-

ma uvrstil na dnevne rede sej: 

- Sklep o združitvi pobud za spremembe ZN OIC Trzin;

- Letni program športa v Občini Trzin za leto 2008; 

- Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila

Odsev – splošna razprava o konceptu občinskega glasila; 

- Letni program dela občinskega sveta,  

- Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega

značaja, 

- Predlog za odpis obveznosti,

- Poročilo župana o uresničevanju namere in investicijskega pro-

grama za izgradnjo oddelka Doma počitka Mengeš v centru

Trzina, 

- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2007 in

Poročilo o uresničevanju Strategije razvoja Občine Trzin za

obdobje 2005 do 2010 za leto 2007, 

- Poročilo o uresničevanju Občinskega programa kulture za

obdobje 2004 – 2007 za leto 2007;
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- Predlog Občinskega programa kulture za obdobje 2008 – 2011,

- Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2006, 

- Sklep o nagradah in priznanjih Občine Trzin za leto 2008,

- Poročilo župana o uresničevanju Programa razvoja športa v

Občini Trzin v letu 2007, 

- Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje 2009 –

2012, 

- Pravilnik o vrednotenju programov športnih društev v Občini

Trzin, 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem

načrtu za Obrtno industrijsko cono Trzin (T11) – prva obrav-

nava, 

- Letni program dela nadzornega odbora Občine Trzin, 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju

obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine

Trzin – hitri postopek, 

- Strategija prostorskega razvoja Občine Trzin – druga obravnava,

- Občinski program varnosti cestnega prometa – prva obravnava,

- Občinski program varnosti – prva obravnava,

- Odlok o javni lokalni arhivski službi in ustanovitvi arhiva

Občine Trzin – prva obravnava,

- Poročilo župana o izvrševanju in realizaciji Proračuna Občine

Trzin za leto 2007 v prvem polletju leta 2007 in Rebalans

Proračuna Občine Trzin za leto 2007. 

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

doma uvrstil na dnevne rede sej: 

- Odlok o javni lokalni arhivski službi in ustanovitvi arhiva

Občine Trzin – druga obravnava,

- Občinski program varnosti cestnega prometa – druga obravnava,

- Predlog Občinskega prostorskega načrta – prva obravnava,

- Odlok gospodarskih javnih službah – prva obravnava,

- Odlok o gospodarskih javnih službah – druga obravnava,

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih površin v

Občini Trzin – prva obravnava,

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in poslovnih pro-

storov v lasti Občine Trzin – prva obravnava,

- Predlog rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2008,

- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2009,

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2010 – prva obravnava,

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2010 – druga obravnava

- Občinski program varnosti – druga obravnava,

- Občinski program varnosti cestnega prometa – druga obravnava,

- Sklep o določitvi vrednosti za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za leto 2008,

- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse

za leto 2008,

- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega

stavbnega zemljišča za leto 2008 v Občini Trzin,

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih površin v

Občini Trzin – druga obravnava,

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju stanovanj in poslovnih pro-

storov v lasti Občine Trzin – druga obravnava,

- Sklep o uskladitvi višine sejnin občinskih funkcionarjev, pred-

sednikov in članov delovnih teles OS, četrtnega odbora za

območje OIC Trzin in nadzornega odbora Občine Trzin. 

3. 

V skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin se na

dnevni red vsake redne seje občinskega sveta uvrsti točka

Vprašanja in pobude članov občinskega sveta, po potrebi pa tudi

točka Volitve in imenovanja in točka z ustnimi poročili o poteku

pomembnejših naložb Občine Trzin. Na pobude in predloge

upravičenih predlagateljev in pobudnikov se uvrstijo na dnevni

red v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin tudi

druge zadeve; zlasti predlogi odlokov in drugih predpisov, ki jih

mora občina sprejeti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Številka:  12-5/2008 ŽUPAN:

Datum: 23.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 6/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05 –
UPB in 21/06 – odl. US), 28. čl. Zakona o policiji (Ur.l. RS, št.
107/06-UPB) in Statuta Občine Trzin (Ur.v. OT, št. 2/99, 4/2000,
5/03, 2/06 in 8/06) je občinski svet Občine Trzin sprejel 

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin v skladu s pozivom ministra za
notranje zadeve predlaga ministru, da za predstavnico jav-
nosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste iz Občine
Trzin imenuje ga. Marjetico Železnik, stanujočo v Trzinu,
Reboljeva 18.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep št. 20-5/2004-2

(Ur.v. OT, št. 6/04).

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

Številka: 12-6/2008 ŽUPAN:

Datum:    23.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju pro-
gramov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 1/04
in 10/05) ter Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2008
župan Občine Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

V OBČINI TRZIN ZA LETO 2008

I.
Občina 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:
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- Zlati sonček

- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj (predšolski otroci)

- Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce (6.

razred devetletke)

- Krpan

- Šolska športna tekmovanja

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

2. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta.

3. Športna rekreacija.

4. Kakovostni in vrhunski šport.

5. Manjše prireditve športnih društev. 

6. Razvojne in strokovne naloge v športu in sicer:

- Delovanje društev.

- Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih

kadrov v športu.

- Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugih

športnih publikacij.

Programe od točke 2. do 6. bo občina sofinancirala skupaj v
višini 22.523 EUR (PP 0165).

7. Sofinanciranje najema športnih površin in opreme, ki je
vezana na objekt v višini 3.180 EUR (PP 0167).

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje programov športa

znaša 36.612 EUR. 

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

gi določil Pravilnika o vrednotenju  programov  športa v Občini

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

II.
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna

lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

- športna društva in klubi,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sede-

žem na območju Občine Trzin,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,

ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravlja-

nje dejavnosti na področju športa,

- zavodi za področje vzgoje in izobraževanja. 

III.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in

izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje:

– imajo sedež v Občini Trzin,

– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za ures-

ničitev načrtovanih športnih   aktivnosti,

– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in

– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 

IV.
Rok za prijavo oziroma oddajo vlog je 22. februar 2008.

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

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

žišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

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

zili  in s pripisom »Javni razpis-Letni program športa 2008« , se

pošljejo s priporočeno pošiljko ali  se oddajo osebno na naslov:

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Vse dodatne informacije lahko dobite osebno ali pisno pri sveto-

valki župana za družbene dejavnosti Andreji Kočar ali na tele-

fonski številki: 01/564 45 44.

Številka: ž-3/2008 ŽUPAN:

Datum: 16.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju pro-
gramov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 1/04
in 10/05) ter Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2008
župan Občine Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  ŠPORTNO

REKREATIVNIH PRIREDITEV
V OBČINI TRZIN V LETU 2008

I.
Za sofinanciranje športno rekreativnih prireditev v Občini Trzin

lahko zaprosijo društva, gospodarske družbe  in samostojni pod-

jetniki, ki delujejo na območju Občine Trzin in izpolnjujejo

pogoje za organizacijo športnih tekmovanj in športne vadbe ter

druge pogoje, ki bodo določeni z razpisno dokumentacijo.

II.
a. Tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma

športne prireditve Občine Trzin

Sredstva v skupni višini 4.611 EUR se dodelijo za naslednje tra-

dicionalne 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 865 EUR (PP 0169),

2. Občinsko prvenstvo v veleslalomu v višini 865 EUR (PP

0170),

3. Otroška olimpiada  v višini 740 EUR (PP 0171) ,

4. Prehodna skirca Borisa Paternosta v višini 1.703 EUR (PP

0172),

5. Šahovski turnir ob občinskem prazniku v višini 438 EUR (PP

0173).

b. Prireditve za Športno značko Občine Trzin

Sredstva v skupni višini 2.051 EUR (PP 0166) se dodelijo za

prireditve, ki so določene s Programom razvoja športa v Občini

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

Rekreativna tekma v malem nogometu, košarki, tenisu in za

upokojence tri tekme v balinanju.

Tekma neaktivnih strelcev (2x).

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

kolesarjenje), se lahko ob predlaganih primerljivih ciljih (dolži-

na in teža naloge) naknadno spremenijo v skladu z načrti orga-

nizatorja. 

Za organizacijo vsake od sedmih prireditev prejme izvajalec pri-

reditve sredstva v višini 240 EUR. 

V prijavi na razpis je potrebno za vse prireditve navesti datum
izvedbe prireditev, pri prireditvi za Športno značko pa posebej

označiti, da gre za Športno značko. 

III.
Rok za oddajo vlog je 22. februar 2008.

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

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

žišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

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

zili in s pripisom »Javni razpis-Športne prireditve-2008«, 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. 

Številka: ž-4/2008 ŽUPAN:

Datum:   16.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Ur. l. RS, št. 33/2007) ter 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in
8/2006) sprejemam

SKLEP
O ZAČETKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV

ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU
OBMOČJA T3 TRZIN CENTER

1. člen
(vsebina sklepa)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega

akta vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo podrobnega

prostorskega načrta, območje prostorskega načrta, način prido-

bitve strokovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki

podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove

pristojnosti ter obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in

dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin

Center (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 10/97; Sklep o začasni

veljavnosti veljavnih aktov Občine Domžale v Občini Trzin,

vključno s smiselno uporabo statuta in poslovnika v delu občin-

skega sveta Občine Domžale, Ur. vestnik Občine Trzin, št.

1/98).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Ocena stanja: 

Veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uredit-

venem načrtu območja T3 Trzin Center (Ur. vestnik Občine

Trzin, št. 11/99) ureja novogradnje in obstoječo gradnjo ter glede

na to deli celotno območje na dve podobmočji, podobmočje A

(obstoječa gradnja) in podobmočje B (novogradnja). Odlok

določa, da se obstoječa gradnja ohranja v celotnem južnem delu

območja (z izjemo novogradenj južnega dela območja iz 2.

točke 3. člena Odloka, oziroma 2. točke 4. člena Odloka o spre-

membah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja

T3 Trzin Center; Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/2005). Nadalje

določa načelno ohranjanje obstoječih objektov, namembnosti in

površin, pri čemer so dovoljene rekonstrukcije ter preoblikovanja

objektov v smislu poenotenja videza ter etažnosti celotnega

območja obstoječe gradnje. Odlok dovoljuje vse posege, ki so

potrebni za nemoteno funkcioniranje posameznih stanovanjskih

in obstoječih poslovno-trgovskih enot, ki s svojo izvedbo bistve-

no ne vplivajo na dolgoročni koncept razvoja središča Trzina. 

Razlogi za spremembe in dopolnitve: Pobudnik za spremembe

in dopolnitve prostorskega akta je Občina Trzin. Na obravnava-

nem območju so že od leta 1999, ko je bil sprejet Odlok, omeje-

ni posegi za njegovo urejanje. Odlok dovoljuje le rekonstrukcije

obstoječih gradenj, ne pa tudi nadomestnih gradenj. Na podlagi

velikega interesa po urejanju območja s strani lastnikov zemljišč

in na podlagi sklepa občinskega sveta z dne 26.11.2007 se je

Občina Trzin odločila za spremembe in dopolnitve Odloka o

ureditvenem načrtu območja T3 Trzin Center in s tem odpravo

»moratorija« na podobmočju A v primeru nadomestnih gradenj.

Ostala določila »moratorija« bodo ukinjena z Občinskim pro-

storskim načrtom Občine Trzin, ki je že v pripravi.

S spremembami in dopolnitvami Odloka se bo uredilo tudi

vprašanje prometne ureditve stranskega kraka Ljubljanske ceste,
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ki večinoma spada pod podobmočje B, deloma pa tudi v podob-

močje A. Rekonstrukcija omenjene ceste bo zadostila promet-

nim standardom, pri čemer bo upoštevano dejansko stanje glede

umestitve ceste v prostor (dimenzije kot jih določa karta Rešitve

prometnega omrežja sprememb in dopolnitev Ureditvenega

načrta območja T3 Trzin Center iz leta 2005).

3. člen
(območje prostorskega načrta)

Območje sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu

območja T3 Trzin Center delno ukinja »moratorij« na podob-

močju A, območju med stranskim krakom Ljubljanske ceste in

državno glavno cesto 2. reda št. 104. Nova prometna ureditev pa

obsega stranski krak Ljubljanske ceste od odcepa pri avtobusni

postaji do vzhodnega dela funkcionalne enote FeS 4/1, ki je del

gradbene parcele objekta B3 po Odloku o spremembah in

dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin

Center (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/2005).

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka pridobitev strokov-

nih podlag predvidoma ni potrebna, saj sprememba določil

Odloka ne spreminja dejavnosti osnovne namenske rabe, ne

ogroža naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske razno-

vrstnosti ter kulturne dediščine in bistveno ne vpliva na rabo

sosednjih zemljišč ali objektov. Sprememba Odloka se nanaša le

na spremembo in dopolnitev določil ureditvenega načrta, ne

posega pa v določanje namenske rabe prostora.

Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo.

5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta 

in njegovih posameznih faz)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem

načrtu območja T3 Trzin Center bo potekal skladno z določba-

mi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načr-

ta po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list

RS, št.: 33/2007) in sicer po naslednjem terminskem planu:

- župan sprejme ta sklep; sklep objavi v Uradnem vestniku

Občine Trzin in na spletnih straneh www.trzin.si in pošlje

ministrstvu za okolje in prostor;

- izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek prostor-

skega akta, ki ga Občina Trzin pošlje nosilcem urejanja prosto-

ra, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovane spre-

membe;

- v roku 30 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sporoči

tudi, ali je za načrtovane spremembe potrebna izdelava celovi-

te presoje vplivov na okolje;

- izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorske-

ga akta, v primeru potrebnosti izdelave CPVO pa Občina Trzin

zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z

dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v

roku 15 dni;

- prva obravnava na Občinskem svetu Občine Trzin in sprejem

dopolnjenega osnutka;

- dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno razgrne v prosto-

rih Občine Trzin za 30 dni, v tem času se organizira javna

obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev ter tudi okolj-

skega poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO; 

- do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame

stališče, ki ga Občina Trzin objavi na krajevno običajen način

in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zem-

ljišč, ki so pripombe podali;

- župan Občine Trzin zavzame stališča do pripomb podanih v

času javne razgrnitve, ki ga objavi na krajevno običajen način

in v svetovnem spletu in o njih pisno obvesti lastnike zemljišč,

ki so pripombe podali;

- izdelovalec na podlagi stališč župana Občine Trzin do pripomb

javnosti pripravi predlog prostorskega akta, ki ga pripravljavec

pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mne-

nja;

- v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Trzin od minis-

trstva, pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi obvestilo o

sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta;

- druga obravnava in sprejem predloga Odloka na Občinskem

svetu Občine Trzin;

- Občina Trzin objavi sprejet Odlok v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)

Nosilci urejanja prostora:

- Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Območna enota Ljubljana, Izpostava Domžale, Ljubljanska 36,

1230 Domžale,

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 26, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

- JKP Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

- Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,

- JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, PE Elektro Ljubljana

okolica, 1516 Ljubljana, 

- Slovenske železnice d.d., Center za nepremičnine,

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana,

- Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija Republike Slovenije

za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

- Petrol, Slovensko energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,

1527 Ljubljana,

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

Kranj,

- Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin,

(2) Drugi udeleženci:

- pripravljavec

- pobudnik

Drugi zavodi, organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k

sodelovanju pripravljavec prostorskega akta.
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7. člen
(financiranje)

Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka in more-

bitno izdelavo strokovnih podlag financira pobudnik sprememb

in dopolnitev – Občina Trzin.

8. člen
(končna določba)

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku

Občine Trzin. 

Številka: ž-5/2008 ŽUPAN:

Datum: 25.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Ur. l. RS, št. 33/2007) ter 9. člena Statuta Občine Trzin (Ur.
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in
8/2006) sprejemam

SKLEP
O ZAČETKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA DOPOLNILNO GRADNJO V
PRETEŽNO REALIZIRANEM NASELJU 

TRZIN- MLAKE (T1 IN T4)

1. člen
(vsebina sklepa)

Sklep o pripravi spremembe prostorskega akta vsebuje oceno

stanja in razloge za pripravo podrobnega prostorskega načrta,

območje podrobnega prostorskega načrta, način pridobitve stro-

kovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo

smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnos-

ti ter obveznosti v zvezi s financiranjem Odloka o spremembah

in dopolnitvah Odloka o ureditvenih pogojih za dopolnilno

gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-Mlake (T1 in T4).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Ocena stanja: Veljavni Odlok o prostorskih ureditvenih

pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju

Trzin-Mlake (T1 in T4) (Ur. vestnik Občine Domžale 7/1999) je

namenjen izvajanju gradenj (prizidave, nadzidave, adaptacije,

sanacije, rekonstrukcije) v sklopu pretežno realiziranih zazidal-

nih načrtov v naselju Trzin-Mlake. Odlok razdeli celotno

območje glede na  obstoječo vrsto gradnje. Za območje vrstne

stanovanjske pozidave ob Mlakarjevi, Prešernovi in Reboljevi

ulici določa, da dograditve in prizidave pri stanovanjskih enotah

niso možne.

Razlogi za spremembe in dopolnitve: Razlog za začetek postop-

ka sprememb in dopolnitev odloka je pisna pobuda Frančiška in

Brede Cunder ter razprava in sprejem pobude na redni seji

Občinskega sveta, dne 11.6.2007. Na obravnavanem območju je

zaradi zatečenega stanja na parcelah št. 1646/77 in 1646/652

k.o. Trzin potrebno spremeniti Odlok o prostorsko ureditvenih

pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju

Trzin-Mlake (T1 in T4). Lastnika parcel sta za potrebe poveča-

nja bivalnih prostorov obstoječemu stanovanjskemu objektu

dogradila etaţni prizidek, velikosti cca. 30 m˛. Gabariti prizidka

se ujemajo z gabariti obstoječe garaţe. Brez spremembe prostor-

skih ureditvenih pogojev pridobitev gradbenega dovoljenja za

omenjeno gradnjo ni mogoča, prizidek bi bilo zato potrebno

porušiti.

3. člen
(območje prostorskega načrta)

Območje spremembe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-

Mlake obsega parcele št. 1646/77 in 1646/652. Parceli se naha-

jata na območju vrstne stanovanjske pozidave ob Mlakarjevi,

Prešernovi in Reboljevi ulici, natančneje ob Prešernovi ulici v

naselju Trzin-Mlake.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka pridobitev strokov-

nih podlag predvidoma ni potrebna, saj sprememba določil

Odloka ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe, ne ogroža

naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti

ter kulturne dediščine in bistveno ne vpliva na rabo sosednjih

zemljišč ali objektov. Sprememba Odloka se nanaša samo na

spremembo prostorsko izvedbenih pogojev, ne posega pa v dolo-

čanje namenske rabe prostora.

Strokovne podlage se po potrebi lahko izdelajo.

5. člen
(roki za pripravo občinskega prostorskega načrta 

in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka

o ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realizira-

nem naselju Trzin-Mlake (T1 in T4) bo potekal skladno z določ-

bami postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega

načrta po Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni

list RS, št.: 33/2007) in sicer po naslednjem terminskem planu:

- župan sprejme ta sklep; sklep objavi v Uradnem vestniku

Občine Trzin in na spletnih straneh www.trzin.si in pošlje

ministrstvu za okolje in prostor;

- izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi osnutek prostor-

skega akta, ki ga Občina Trzin pošlje nosilcem urejanja prosto-

ra, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovane spre-

membe;

- v roku 30 dni ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, sporoči

tudi, ali je za načrtovane spremembe potrebna izdelava celovi-

te presoje vplivov na okolje;

- izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek prostorske-

ga akta, v primeru potrebnosti izdelave CPVO pa Občina Trzin

zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z

dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v

roku 15 dni;

- prva obravnava na Občinskem svetu Občine Trzin in sprejem

dopolnjenega osnutka;

- dopolnjen osnutek prostorskega akta se javno razgrne v prosto-

rih Občine Trzin za 30 dni, v tem času se organizira javna

obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev ter tudi okolj-

skega poročila, če je bilo v postopku potrebno izvesti CPVO; 

- do pripomb podanih v času javne razgrnitve župan zavzame

stališče, ki ga Občina Trzin objavi na krajevno običajen način

in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani lastnike zem-

ljišč, ki so pripombe podali;
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- župan Občine Trzin zavzame stališča do pripomb podanih v

času javne razgrnitve, ki ga objavi na krajevno običajen način

in v svetovnem spletu in o njih pisno obvesti lastnike zemljišč,

ki so pripombe podali;

- izdelovalec na podlagi stališč župana Občine Trzin do pripomb

javnosti pripravi predlog prostorskega akta, ki ga pripravljavec

pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenja;

- v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Trzin od minis-

trstva, pristojnega za varstvo okolja, pridobi tudi obvestilo o

sprejemljivosti vplivov izvedbe prostorskega akta;

- druga obravnava in sprejem predloga Odloka na Občinskem

svetu Občine Trzin;

- Občina Trzin objavi sprejet Odlok v Uradnem vestniku Občine

Trzin.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
(1) Nosilci urejanja prostora:

- JKP Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale,

- JP Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, PE Elektro Ljubljana

okolica, 1516 Ljubljana, 

- Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,

- Petrol Plin, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj,

Tomšičeva 9, 4000 Kranj,

- Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva

ploščad 26, 1000 Ljubljana,

- Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin.

(2) Drugi udeleženci:

- pripravljavec

- pobudniki

Drugi zavodi, organi in organizacije, ki jih po potrebi povabi k

sodelovanju pripravljavec prostorskega akta.

7. člen
(financiranje)

Pripravo in sprejem Sprememb in dopolnitev Odloka in more-

bitno izdelavo strokovnih podlag financirata predlagatelja oz.

pobudnika sprememb in dopolnitev. Sklene se pogodba med

predlagateljema (pobudnikoma), izbranim izdelovalcem in

Občino Trzin (pripravljavcem).

8. člen
(končna določba)

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku

Občine Trzin. 

Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku spre-

memb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-Mlake

(T1 in T4) št. ž -111/2007, ki je bil objavljen v Uradnem vestni-

ku št. 11/2007.

Številka: ž -111/2007 ŽUPAN:

Datum: 25.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

URADNI POPRAVEK

V Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 11/2007, z dne 5. januar

2008 se naredijo naslednji  popravki:

1. V Odloku o Proračunu Občine Trzin za leto 2009 (Številka

11-1.1/2007 z dne 19.12.2007 – stran 189) se v 2.členu pri

Bilanci prihodkov in odhodkov vrednost konta 72 – KAPI-

TALSKI PRIHODKI nadomesti z vrednostjo »142.337«.

2. V Sklepu številka 11-12/2007 z dne 19.12.2007 – stran 201, se

izbriše besedilo v oklepaju: »(uporaba enakih elementov,

materialov ter barv)«.

Številka: ž-2/2008 ŽUPAN:

Datum: 25.01.2008 Tone PERŠAK, l.r.

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

RAZPIS 
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin 

za leto  2008

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin Občina Trzin 

razpisuje naslednja priznanja: 

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k razvoju

Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem časovnem obdobju

oziroma za vrhunske dosežke na gospodarskem, kulturnem,

izobraževalnem, znanstvenem, športnem, političnem ali katerem

drugem področju delovanja, če je občan ali občanka, ki je pred-

lagana za podelitev naziva, prispeval/a tudi k razvoju oziroma

promociji Trzina ter se dejavno udeleževal/a javnega življenja v

Trzinu. 

PLAKETE OBČINE TRZIN, 
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim prav-

nim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem

na območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju

kraja oziroma občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem,

kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem

drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju

ali promociji kraja oziroma Občine Trzin. 

Občina podeli največ:

1 ZLATO PLAKETO,

2 SREBRNI PLAKETI in 

3 BRONASTE PLAKETE.
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NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom,

drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtni-

kom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke

ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, športnem ali

katerem drugem področju v zadnjih dveh letih. 

Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski

svet Občine Trzin. 

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občan-

ke Občine Trzin, občinske organizacije političnih strank, društva

in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske

družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki. 

Komisija bo pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad

upoštevala samo predloge, ki bodo v zapečatenih ovojnicah vlo-

ženi ali prispeli po pošti najkasneje 

do vključno 14.03. 2008 do 12.00 ure 

na naslov:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

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

Predlog mora vsebovati: 

- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja, 

- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter točen

naslov predlaganega   

kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja ali nagrade,

- predlagano vrsto priznanja,

- podrobnejšo obrazložitev predloga. 

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo upoštevala. 

Šifra zadeve: 94-1/2008 Predsednica komisije:

Datum: 29.01.2008 Jožica Valenčak, l.r.
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