
1

URADNI VESTNIK Občine Trzin, 01/2010, 29. januar 2010

 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 01/2010, 29. januar 2010

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št. 76/08 
in 79/09) in 38. člena Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 
5/03, 2/06 in 8/06) na 30. redni seji dne 
20.01.2010 sprejel naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s Poročilom o delu Nadzornega odbora 
Občine Trzin v letu 2009 in ugotavlja, da 
je nadzorni odbor deloval skladno z zako-
nom in Statutom Občine Trzin.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 30-1 /2010 Župan:
Datum:  20.01.2010 tone perŠak, l.r.

Nadzorni odbor Občine Trzin je na pod-
lagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št. 76/08 
in 79/09), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 
8/06) in Poslovnika o delu Nadzornega od-
bora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 9/07) na 37. redni seji dne 13.01.2010 
sprejel 

POROČILO 
O DELU NADZORNEGA ODBORA 

OBČINE TRZIN V LETU 2009

Delo Nadzornega odbora v letu 2009 je 
potekalo v skladu z Letnim programom 
dela Nadzornega odbora občine Trzin, ki 
ga je Nadzorni odbor sprejel na 29. redni 
seji dne 04.03.2009 in s katerim je bil se-
znanjen gospod župan in Občinski svet 
na 22. redni seji dne 11.03.2009. 

Nadzorni odbor je v letu 2009 opra-
vil manj pregledov v primerjavi z letom 
2008. Na začetku leta 2009 so se zaklju-
čevali pregledi pričeti v 2008. V letu 2009 
smo tako pričeli le z dvema nadzoroma. 
Razlog je v porodniškem dopustu pred-

sednice nadzornega odbora in v menjavi 
dveh članov nadzornega odbora.

Nadzorni odbor se je sestajal redno, in 
sicer na 9 rednih sejah. Na teh sejah je 
Nadzorni odbor obravnaval vse najpo-
membnejše dogodke iz vsebin materialov 
Občinskega sveta in posebej nalog Nad-
zornega odbora. 

Od teh vsebin smo še posebej spremljali: 
- Predlog Zaključnega računa Proračuna 

Občine Trzin za leto 2008;
- Predlog Sklepa o seznanitvi s Premo-

ženjsko bilanco Občine Trzin na dan 
31.12.2008;

- Poročilo župana o izvrševanju in reali-
zaciji proračuna v prvi polovici leta in 
Rebalans Proračuna Občine Trzin za 
leto 2008;

- Predlog Spremembe Proračuna Občine 
Trzin za leto 2009 in predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2010; 

- predloge splošnih in posamičnih aktov 
Občine.

Nadzorni odbor je na skupnih sestankih 
obravnaval tudi naslednje naloge, ki so v 
naši pristojnosti:
- sprejel in potrdil je Letni program dela 

NO za leto 2009,
- sprejel sklepe o nadzoru/pregledu po-

slovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 
2008 in o pregledu investicije v Dom 
starejših občanov;

- sprejel in potrdil zapisnike delovnih 
skupin za zaključene nadzore, kateri 
so se pričeli v letu 2008 in se nanaša-
jo na pregled poslovanja za leto 2007 
(društvo KUD Franc Kotar Trzin, PGD 
Trzin, Šahovsko društvo, Strelsko dru-
štvo, Smučarsko društvo, DZM, Jesen-
ski cvet, Športno društvo, OI JSKD, OZ 
VVS) 

- sprejel sklepe o potrditvi predlogov 
Poročil o opravljenih nadzornih pregle-
dih na osnovi sprejetih zapisnikov.

Nadzori porabnikov proračunskih sred-
stev Občine Trzin: 

1. Pregled poslovanja KUD Franc Kotar 
Trzin za leto 2007

V delovno skupino za nadzorni pregled 
poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 
2007 sta bila dne 13.02.2008 imenovana 
Milica Erčulj in Ivan Novak. Predhodno 

poročilo, ki ga je pripravila delovna skupi-
na, je Nadzorni odbor sprejel na 28. redni 
seji dne 7.1.2009. Nadzorovana oseba je 
predlog poročila prejela 17.2.2009 in od-
zivnega poročila ni posredovala. Končno 
Poročilo je bilo sprejeto na 3. korespon-
denčni seji dne 19.03.2009, Občinski svet 
pa se je s Poročilom seznanil na 23. redni 
seji dne 08.04.2009. 

2. Pregled poslovanja 
 PGD Trzin za leto 2007
V delovno skupino za nadzorni pregled 
poslovanja PGD Trzin za leto 2007 sta bila 
dne 13.02.2008 imenovana Tomaž Lajo-
vic in Ivan Novak. Predhodno poročilo, ki 
ga je pripravila delovna skupina, je Nad-
zorni odbor sprejel na 28. redni seji dne 
7.1.2009. Nadzorovana oseba je predlog 
poročila prejela 16.2.2009 in odzivnega 
poročila ni posredovala. Končno Poroči-
lo je bilo sprejeto na 3. korespondenčni 
seji dne 19.03.2009, Občinski svet pa se je 
s Poročilom seznanil na 23. redni seji dne 
08.04.2009. 

3. Pregled poslovanja Šahovskega dru-
štva Trzin za leto 2007

V delovno skupino za nadzorni pregled 
poslovanja Šahovskega društva Trzin za 
leto 2007 sta bila dne 09.04.2008 imeno-
vana Milica Erčulj in Ivan Novak. Predho-
dno poročilo, ki ga je pripravila delovna 
skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 28. 
redni seji dne 7.1.2009. Nadzorovana ose-
ba je predlog poročila prejela 3.3.2009 in 
odzivnega poročila ni posredovala. Konč-
no Poročilo je bilo sprejeto na 3. kore-
spondenčni seji dne 19.03.2009, Občinski 
svet pa se je s Poročilom seznanil na 23. 
redni seji dne 08.04.2009. 

4. Pregled poslovanja Strelskega dru-
štva Trzin za leto 2007

V delovno skupino za nadzorni pregled 
poslovanja Strelskega društva Trzin za 
leto 2007 sta bila dne 09.04.2008 imeno-
vana Milica Erčulj in Ivan Novak. Predho-
dno poročilo, ki ga je pripravila delovna 
skupina, je Nadzorni odbor sprejel na 28. 
redni seji dne 7.1.2009. Nadzorovana ose-
ba je predlog poročila prejela 3.3.2009 in 
odzivnega poročila ni posredovala. Konč-
no Poročilo je bilo sprejeto na 3. kore-
spondenčni seji dne 19.03.2009, Občinski 
svet pa se je s Poročilom seznanil na 23. 
redni seji dne 08.04.2009
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5. Nadzorni pregled poslovanja OŠ Trzin 
(samo šola) za leto 2007

Nadzorni odbor je na 18. redni seji nad-
zornega odbora z dne 26.03.2008 sprejel 
sklep o nadzoru poslovanja Osnovne šole 
Trzin (brez vrtca, v nadaljevanju OŠ Trzin) 
v letu 2007. V delovno skupino za izvedbo 
nadzora sta bila imenovana Milica Erčulj in 
Nina Radanovič. Naknadno se je v delov-
no skupino namesto Milice Erčulj vključila 
Katarina Kadunc. Končno poročilo je bilo 
sprejeto na 30. redni seji dne 01.04.2009, 
Občinski svet pa se je s Poročilom seznanil 
na 24. redni seji dne 10.06.2009.

6. Omejen nadzor porabe v organizaci-
ji Jesenski cvet in Društvu za zaščito 
mladosti Trzin:

Nadzorni odbor je na 16. redni seji dne 
13.02.2008 sprejel sklep o omejenem nad-
zoru porabe občinskih sredstev v letu 2007 
v društvih in organizacijah, ki delujejo na 
območju Občine Trzin in/oziroma se del-
no financirajo iz proračuna občine Trzin. 
V delovno skupino za pregled dokumen-
tacije društev sta bila na 19. redni seji dne 
9.4.2008 imenovana Milica ERČULJ in Ivan 
NOVAK. Končno poročilo je bilo sprejeto 
na 30. redni seji dne 01.04.2009, Občinski 
svet pa se je s Poročilom seznanil na 24. re-
dni seji dne 10.06.2009.

7. Omejen nadzor porabe v Športnem 
društvu Trzin:

Nadzorni odbor je na 16. redni seji nadzor-
nega odbora z dne 13.02.2008 sprejel sklep 
o nadzoru poslovanja Športnega društva 
Trzin v letu 2007. V delovno skupino za iz-
vedbo nadzora sta bila imenovana Ivan 
Novak in Tomaž Lajovic. Nadzor je bil za-
ključen 18.3.2009. Končno poročilo je bilo 
sprejeto na 30. redni seji dne 01.04.2009, 
Občinski svet pa se je s Poročilom seznanil 
na 24. redni seji dne 10.06.2009.

8. Omejen nadzor porabe v Smučar-
skem društvu Trzin, OZVVS Sekcija 
Trzin, in OI JSKD Domžale:

Nadzorni odbor je na 16. redni seji dne 
13.02.2008 sprejel sklep o omejenem nad-
zoru porabe občinskih sredstev v letu 2007 
v društvih in organizacijah, ki delujejo na 
območju Občine Trzin in/oziroma se del-
no financirajo iz proračuna občine Trzin. 
V delovno skupino za pregled dokumen-
tacije društev sta bila na 19. redni seji dne 
9.4.2008 imenovana Milica ERČULJ in Ivan 
NOVAK. Delovna skupina je z nadzornimi 
pregledi zaključila dne 18.12.2008 in izde-
lala zapisnik. Predlogi poročil so bili obrav-
navani na seji NO dne 7.1.2009. 

9. Nadzorni pregled poslovanja KUD Franc 
Kotar Trzin za leto 2008

V delovno skupino sta bili imenovani Mili-
ca Erčulj in Nina Radanovič, ki jo je zaradi 
odstopa s funkcije članice Nadzornega od-

bora, nadomestila Katarina Kadunc. Nad-
zorni pregled je zaključen. Končno poro-
čilo je bilo poslano nadzorovani osebi dne 
09.12.2009, obravnavano pa bo tudi na seji 
OS dne 20.01.2010.

10. Nadzorni pregled porabljenih sredstev 
za izgradnjo doma starejših občanov

V delovno skupino sta bila na 34. redni seji, 
dne 07.10.2009 imenovana Tomaž Lajovic 
in Greta Radanovič. Nadzorni pregled še ni 
končan.

preDseDnica naDzornegaoDbora:
katarina kaDunc, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, Ur. list RS, št. 76/08 
in 79/09) in 38. člena Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 
5/03, 2/06 in 8/06) na 30. redni seji dne 
20.01.2010 sprejel naslednji 

SKLEP:

Občinski svet Občine Trzin se seznanja z 
dokončnim poročilom o opravljenem nad-
zornem pregledu poslovanja KUD Franc 
Kotar Trzin za leto 2008. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka: 30-2 /2010 Župan:
Datum:  20.01.2010 tone perŠak, l.r.

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 
5/03, 2/06 in 8/06) in 29. člena Poslovni-
ka Nadzornega odbora Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 9/07) je Nadzor-
ni odbor občine Trzin na 36. redni seji dne 
08.12.2009 sprejel

POROČILO 
NADZORNEGA ODBORA 

O PREGLEDU POSLOVANJA 
KUD FRANC KOTAR TRZIN

Ime nadzorovanega organa:

KUD Franc Kotar Trzin
Mengeška 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Jure LAJOVIC, predsednik društva

UVOD

Nadzorni odbor je na 31. redni seji nad-
zornega odbora z dne 03.06.2009 sprejel 
sklep o nadzoru poslovanja KUD Franc Ko-
tar v letu 2008. V delovno skupino za iz-
vedbo nadzora sta bili imenovani Milica 
Erčulj in Nina Radanovič, s sklepom na 33. 
seji z dne 08.09.2009 pa se Nina Radano-
vič nadomesti s Katarina Kadunc. 

Društvo smo z dopisom zaprosili za doku-
mentacijo:
- plan poslovanja za leto 2008,
- letno poročilo za leto 2008 (bilanca sta-

nja, izkaz poslovnega izida, prilogo s 
pojasnili k izkazom in poročilo o poslo-
vanju društva),

- seznam prejetih sredstev od Občine Tr-
zin za leto 2008 z navedbo datumov in 
namena,

- obrazložitev prejetih in porabljenih 
sredstev od občine Trzin v letu 2008 (lo-
čeno za investicije in redno dejavnost),

- kopije računov, s katerimi se dokazuje 
poraba prejetih proračunskih sredstev.

Občino Trzin smo z dopisom zaprosili za 
dokumentacijo:
- podroben seznam nakazanih sredstev 

društvu v letu 2008 (z navedbo datuma 
in namena)

- vlogo za odobritev občinskih sredstev 
(plan poslovanja društva), dokaze o 
odobritvi rednega investiranja

- kopija dokumentacije, ki jo je predloži-
lo društvo Občini za odobritev drugih 
sredstev (vse razen rednega financira-
nja),

- poročilo o poslovanju društva 2008 in 
morebitna druga dokumentacija dru-
štva, ki dokazuje, da so bila občinska 
sredstva namensko porabljena,

- opis, na kakšen način se preverja ali 
so proračunska sredstva porabljena v 
namen kot je občina predvidela pred 
odobritvijo sredstev.

Na seji delovne skupine z dne 29.9.2009 
smo z dopisi zahtevali dopolnitve doku-
mentacije, katera je bila dostavljena v 
roku. Nadzor smo na podlagi pregleda do-
datnih pojasnil zaključili dne 09.11.2009. 
Na izdani predlog poročila smo 30.11.2009 
prejeli odzivno poročilo.

Namen in cilj nadzora:
- preveriti skladnost finančnega poslova-

nja z zakoni in podzakonskimi akti ter 
preglednost poslovanja;

- preveriti skladnost finančnega poslova-
nja s proračunom Občine Trzin za leto 
2008;

- preveriti popolnost in zakonitost pre-
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jemkov in izdatkov;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih 

knjig;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za na-

daljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje 
o predmetu nadzora – poslovanje društva 
KUD Franc Kotar Trzin v letu 2008. 

Pri pregledu dokumentacije ugotavljamo 
pomemben napredek glede na preteklo 
obdobje, računi so pravilno in ustrezno li-
kvidirani. V nadaljevanju podajamo ostale 
ugotovitve in z njimi povezana priporoči-
la, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. PLAN POSLOVANJA KUD

Ugotovitev:
Plan, ki ga KUD Franc Kotar Trzin predloži 
vsako leto pred sestavitvijo proračuna Ob-
čini Trzin je nerealen. Društvo namreč zah-
teva od občine financiranje v višini 49.450 
EUR, kar je razvidno iz Priloge II k Obrazlo-
žitvi finančnega načrta KUD-a Franc Kotar 
Trzin, ki ga je ta posredoval Občini Trzin za 
leto 2008. Iz finančnih izkazov je razvidno, 
da celoletni odhodki ne predstavljajo niti 
35% navedenega zneska. 

Priporočilo:
Društvu priporočamo, da na podlagi izku-
šenj iz preteklih let planira realne zneske 
za namene proračuna.

Odzivno poročilo:
V odzivu se je društvo sklicevalo na plan 
za leto 2009, mi pa smo opravili pregled 
poslovanja za leto 2008. Plan za leto 2009 
vključuje povišanje sredstev za približno 
60%. 

2. INVESTICIJE

Ugotovitev
V letu 2008 so se finančna sredstva za in-
vesticije v višini 1.521,48 EUR namenile 
za umetniško poslikavo avle društvenega 
doma. Poslikava je bila opravljena pole-
ti 2008, zahtevek za financiranje pa je bil 
Občini posredovan šele decembra 2008. 
Ugotovljeno je, da so bila vsa sredstva, ki 
so bila v proračunu rezervirana za inve-
sticije izplačana s strani občine konec de-
cembra 2008. 
Prejeli smo pojasnilo, da Občina Trzin kot 
investicijsko dejavnost pri KUD Franc Ko-
tar financira le »najbolj nujna vzdrževalna 

dela, saj je objekt predviden za rušenje«. 
Menimo, da umetniška poslikava avle ni 
nujno vzdrževalno delo.
Hkrati ugotavljamo, da niti KUD Franc Ko-
tar niti Občina Trzin nimata sprejetega in-
vesticijskega plana za objekt na Mengeški 
9.

Priporočilo:
1. KUD Franc Kotar naj redno (ažurno) 

zahteva sredstva od Občine Trzin. 
2. Na Mengeški 9 v prostorih KUD-a naj 

se izvajajo res samo nujna vzdrževalna 
dela. 

3. Občina Trzin in KUD Franc Kotar naj v 
skupnem sodelovanju sestavita plan in-
vesticij, ki zajemajo nujna investicijska 
dela. Financiranje investicij naj v bodo-
če poteka v skladu s sprejetim planom.

Odzivno poročilo:
Društvo pojasnjuje, da se je obnova 
KUD-a kot čisto nove zgradbe prestavila v 
leto 2012-2014. Pleskanje je zato potreb-
no. Umetniška poslikava naj bi vključevala 
tudi slike, ki se jih lahko prestavi. Društvo 
in Občina redno sodelujeta pri odločanju 
o investicijah v zgradbo.

3. IZBOR 
NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Ugotovitev:
KUD Franc Kotar je v letu 2008 investiral v 
ozvočenje dvorane. Občina Trzin je inve-
sticijo financirala v znesku 3.867,62 EUR. 
Od društva smo zahtevali dokazila o iz-
boru najugodnejšega ponudnika. S strani 
društva smo prejeli pojasnilo, da ne hrani-
jo predračunov vseh dobaviteljev. Nismo 
se mogli prepričati ali so bila sredstva ob-
čine gospodarno porabljena. 

Priporočilo:
Dokazila o izboru najugodnejšega ponu-
dnika naj društvo hrani za vse investicije, 
ki so financirane s proračunskimi sredstvi.

Odzivno poročilo:
Prejeli smo pojasnilo, da društvo zmeraj 
vzame najbolj ugodnega ponudnika. K re-
fundacijskemu zahtevku pri občini naj bi 
bili priloženi vsi predračuni, kar pa iz naše-
ga opravljenega nadzora ni dokazljivo. 

preDseDnica naDzornega oDbora:
katarina kaDunc, 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, 72/05 in 
79/09), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Ur.v. 
O.T. št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) 
in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega 
sveta Občine Trzin (Ur.v. O.T.  št. 3/99, 
10/2000 in 5/2004) sprejel

LETNI NAČRT DELA OBČINSKE-
GA SVETA OBČINE TRZIN ZA 

LETO 2010

1. 
Občinski svet Občine Trzin se bo v pr-
vem delu leta 2010 (do vključno julija) 
sestal predvidoma na petih rednih se-
jah. 

V drugem delu leta 2010 (od septembra 
do decembra) se bo občinski svet Obči-
ne Trzin sestal na treh rednih sejah. 

Redne seje v skladu z zakonom, Statu-
tom Občine Trzin in Poslovnikom občin-
skega sveta Občine Trzin sklicuje župan 
Občine Trzin praviloma na drugo sredo 
v mesecu ob 16,00 uri. 

Župan lahko po potrebi v skladu z zako-
nom, Statutom Občine Trzin in Poslov-
nikom občinskega sveta skliče tudi iz-
redno 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 
2010, bo župan predvidoma uvrstil na 
dnevne rede sej: 
- Poročilo o delu Nadzornega odbora 

občine Trzin v letu 2009;
- Letni program kulture za leto 2010;
- Poročilo o izvajanju določb ZDIJZ v 

letu 2009;
- Letni načrt dela Občinskega sveta Ob-

čine Trzin za leto 2009; 
- Seznanitev z dokončnim poročilom 

Nadzornega odbora o pregledu po-
slovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 
2008;

- Odlok o Izvedbenem prostorskem na-
črtu Občine Trzin – prva obravnava;

- Poročilo glavnega in odgovornega 
urednika občinskega glasila Odsev – 
splošna razprava o konceptu občin-
skega glasila; 

- Letni program dela nadzornega od-
bora Občine Trzin, 

- Zaključni račun Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2009 in Poročilo o uresni-
čevanju Strategije razvoja Občine Tr-
zin za obdobje 2005 do 2010 za leto 
2009 in uresničevanju Proračuna Ob-
čine Trzin za leto 2009; 

- Predlog za odpis zastaranih obvezno-
sti;
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- Seznanitev s Poročilom o Nadzoru 
porabljenih sredstev za izgradnjo 
Doma starejših občanov Trzin; 

- Seznanitev s premoženjsko bilanco 
Občine Trzin za leto 2009, 

- Sklep o nagradah in priznanjih Obči-
ne Trzin za leto 2010,

- Poročilo župana o uresničevanju 
Programa razvoja športa v Občini Tr-
zin v letu 2009, 

- Pravilnik o vrednotenju programov 
športnih društev v Občini Trzin, 

- Pravilnik o razdeljevanju sredstev za 
delovanje društev v Občini Trzin in 
izvedbi letnih razpisov za dodelitev 
sredstev za uresničevanje progra-
mov društev, razen za uresničevanje 
programov športnih društev in dru-
štev s področja kulturnih dejavnosti, 

- Pravilnik o sofinanciranju programov 
na področju kulture v Občini Trzin;

- Pravilnik o vrednotenju in sofinan-
ciranju mladinskih projektov in pro-
gramov v Občini Trzin;

- Odlok o Izvedbenem prostorskem 
načrtu Občine Trzin – druga obrav-
nava;

- Občinski program varnosti cestnega 
prometa – prva obravnava,

- Odlok o določitvi volilnih enot v Ob-
čini Trzin; 

- Sklep o določitvi volišč in območij 
volišč v Občini Trzin; 

- Odlok o ureditvi prometa na ob-
činskih cestah v Občini Trzin – prva 
obravnava in

- Poročilo župana o izvrševanju in re-
alizaciji Proračuna Občine Trzin za 
leto 2010 v prvem polletju leta 2010 
in Rebalans Proračuna Občine Trzin 
za leto 2010. 

Na sejah, sklicanih v drugem delu leta 
2010, bo župan predvidoma uvrstil na 
dnevne rede sej: 

- Odlok o ureditvi prometa na občin-
skih cestah v Občini Trzin – druga 
obravnava;

- Sklep o delni povrnitvi stroškov vo-
lilne kampanje organizatorjem volil-
ne kampanje za lokalne volitve;

- Občinski program varnosti cestnega 
prometa – druga obravnava;

- Sklep o določitvi izhodiščne cene 
zemljišč za potrebe občinskih cest v 
Občini Trzin; 

- Operativni program varstva okolja; 
- Odlok o urejanju, vzdrževanju in či-

ščenju javnih površin v Občini Trzin 
– prva obravnava;

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju 
stanovanj in poslovnih prostorov v 
lasti Občine Trzin – prva Obravnava;

-  redlog rebalansa Proračuna Občine 
Trzin za leto 2010; 

- Predlog Proračuna Občine Trzin za 

leto 2011 – prva obravnava; 
- Predlog Proračuna Občine Trzin za 

leto 2011 – druga obravnava; 
- Sklep o določitvi vrednosti za izra-

čun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča za leto 2011;

- Sklep o določitvi vrednosti točke 
za izračun komunalne takse za leto 
2011;

- Sklep o povprečni gradbeni ceni, 
povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč in vredno-
sti nezazidanega stavbnega zemlji-
šča za leto 2011 v Občini Trzin;

- Odlok o urejanju, vzdrževanju in či-
ščenju javnih površin v Občini Trzin 
– druga obravnava in 

- Odlok o upravljanju in vzdrževanju 
stanovanj in poslovnih prostorov v 
lasti Občine Trzin – druga obravna-
va. 

Poleg navedenih predlogov aktov bo 
župan predlagal občinskemu svetu v 
sprejem tudi predloge odlokov in dru-
gih aktov, ki jih je in jih bo potrebno 
sprejeti zaradi usklajevanja občinskih 
predpisov s sprejetimi zakoni, še pose-
bej tistih, ki zadevajo pravice, svobošči-
ne in dolžnosti občanov. 

3.
V skladu s Poslovnikom občinskega 
sveta Občine Trzin se na dnevni red 
vsake redne seje občinskega sveta uvr-
sti točka Vprašanja in pobude članov 
občinskega sveta, po potrebi pa tudi 
točka Volitve in imenovanja in točka z 
ustnimi poročili o poteku pomembnej-
ših 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 s 
področja urejanja prostora, ki jih mora 
občina sprejeti, v skladu z veljavno za-
konodajo. 

Številka: 30-4 /2010 ŽUPAN:
Datum:  20.01.2010 TONE PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na pod-
lagi 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 in 79/09), 9. In 14. Čl. Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (Ur.l. RS št. 77/07 in 56/08), 18.čl. 
Statuta Občine Trzin (Ur.v. O.T., št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl. Po-

slovnika o delu občinskega sveta Obči-
ne Trzin (Ur.v. O.T.  št. 3/99, 10/2000 in 
5/2004) sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V 
OBČINI TRZIN ZA LETO 2010

1.
Letni program kulture v Občini Trzin za 
leto 2010 določa redno dejavnost, pro-
grame in projekte na področju kulture, 
ki se v celoti financirajo ali sofinancira-
jo in naložbe, ki so financirane s sredstvi 
občinskega proračuna ter višino in na-
men sredstev, načrtovanih v Proračunu 
Občine Trzin za leto 2010. 

2. 
V Proračunu Občine Trzin za leto 2010 
so sredstva za kulturo namenjena za so-
financiranje in financiranje:
1. programov KUD Franc Kotar in dru-

gih društev oziroma organizacij, de-
javnih v občini na področju kulture,

2. programov medobčinskih oziroma 
občinskih javnih zavodov, ki delujejo 
v javnem interesu na območju Obči-
ne Trzin na področju kulture in

3. programov Občine Trzin, kadar je 
sama producent in organizator kul-
turnih prireditev oziroma drugih de-
javnosti na tem področju ter 

4. naložb občine v objekte s kultur-
no namembnostjo ter investicijske-
ga in rednega vzdrževanja kulturnih 
objektov in spomenikov lokalnega 
pomena na območju Občine Trzin. 

3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke tega 
Letnega programa se bodo financirale 
oziroma sofinancirale naslednje kultur-
ne vsebine:

Dejavnosti in projekti KUD Franc Kotar 
(KUD FK) in drugih društev kot n.pr. gle-
dališka predstava KUD FK za odrasle, 
gledališka predstava KUD FK za otro-
ke, gostovanja ljubiteljskih gledaliških 
skupin s predstavami za odrasle in za 
otroke, ki jih organizira KUD FK v sode-
lovanju z Javnim Zavodom za kulturo, 
izobraževanje, šport, turizem in mladi-
no (ZKIŠTM), razne delavnice s kulturno 
vsebino za odrasle in otroke, prireditve 
DU Žerjavčki, TD Kanja, Društva prijate-
ljev mladine in Društva za zaščito mla-
dosti ter drugih društev s kulturnimi 
programi ipd.;

stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti 
kot na primer vadba in nastopi pevske-
ga zbora DU Žerjavčki, folklorne skupi-
ne TD Kanja ipd.; 

festivalska dejavnost društev kot na pri-
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mer Festival Fanima Društva za zaščito mladosti Trzin;

Knjižnična, muzejska ter razstavna in festivalska dejavnost javnih zavodov kot so Knjižnica Domžale z enoto Krajevna knjižnica 
Tineta Orla Trzin, Medobčinski muzej Kamnik in ZKIŠTM Trzin; 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti za območja občin na območju UE Domžale; 

prireditve občinskega pomena, ki jih organizira sama Občina Trzin ali za njen račun ZKIŠTM kot so festival Trzinska pomlad, kulturni 
večeri, občinske proslave, mednarodni literarni večer ipd.;

varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z območja Občine Trzin;

nadomestna gradnja na območju Jefačn'kove domačije oziroma delna obnova domačije in 

vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena kot na primer Kraljeve kapelice. 

Zap.št. P.p. Naziv p.p. Sredstva 
v €

Namen

1. 0026 Občinske prireditve, proslave 
in priznanja

12.200 Sredstva so vsaj v višini 50 % name= njena za gostujoče izvajalce pro-
gra= mov, za plačila SAZAS ipd. 

2. 0029 Prireditev za odličnjake in druge 
prireditve

600 Sredstva so deloma namenjena za na= kup knjig in morebitnih zgo-
ščenk z glasbo za odličnjake in za kulturni program na podelitvi pri-
znanj

3. 0030 Sredstva za božične in novo letne 
prireditve 

8.250 Sredstva so deloma namenjena za Miklavže vanje (program in obdari= 
tev) in za kulturne programe na pri= reditvi za starejše občane in pred-
no= voletnem srečanju za starejše občane

4. 0092 Spodbujanje turistične dejavnosti 12.500 Manjši del teh sredstev je namenjen za organizacijo kulturnega progra-
ma v okviru Florjanovega sejma in del za stroške folklornega festiva-
la, ki se deloma sofinancira iz sredstev festi= vala Trzinska pomlad (pri-
bl.50 %)

5. 0093 Turistično društvo 4.500 TD Kanja del sredstev porabi za stro= ške prireditev Trzin poje in pleše 
in ob podelitvi priznanj za najlepše ure= jene domačije v Trzinu, del za 
stroške rezbarske sekcije in folklorne sekcije TD

6. 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne de-
diščine

1.000 Sredstva so namenjena zlasti za zbi= ranje in stroške zbiranja doku-
mentov in druge premične kulturne dediščine (npr. dokumenti in izvir-
ni tiski I. Hri= barja, dr. T. Orla, M. Ručigaj ipd.).

7. 0134 Muzejska dejavnost 7.915 Sredstva za financiranje dela Medob= činskega muzeja Kamnik, v delu, 
ki predstavlja uresničevanje javnega in= teresa za kulturo v Občini Trzin 
(raz= stava v CIH, sodelovanje pri projektu Jefačn'kove domačije, obde-
lava ar= heol.gradiva z Ongra itd.)

8. 0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in 
spomenikov

34.836 Delež za obnovo Kraljeve kapelice, ki zapade v l. 2010 in delež za pripra-
vo obnove in nadomestne gradnje na območju Jefačn'kove domačije

9. 0136 Zbiranje in predstavljanje etnolo-
škega in zgodovinskega gradiva

1.000 Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter razstavljanje gradiva

10. 0137 Založniška dejavnost in odkupi 
knjig

1.500 Podpora založniškim projektom v Občini (zgoščenka o občini) in od= 
kupi knjig za obdaritve in podpora pomembnim domoznanskim izda-
jam

11. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.
str. in Am; zagon.stroški in nakup 
gradiv za odd.v Trzinu

100.000 Občina Trzin v skladu z zakonom v ustreznem deležu sofinancira de-
jav= nost (mater.stroški,plače…) matične knjižnice in zagotavlja sred-
stva za delovanje Krajevne knjižnice T. Orla 

12. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286 Občina vsako leto prispeva sredstva za dodatni nakup 10-15 knjig za 
šolsko knjižnico

13. 0235 Javni zavod za kulturo, izobraževa-
nje, šport, turizem in mladino Trzin

52.340 Sredstva so namenjena za delovanje ZKIŠTM (mater.stroški in plače) 
in v delu za načrtovanje, organizacijo in izvedbene stroške prireditev 
v okviru festivala Trzinska pomlad , za organi= zacijo ljubiteljskih gle-
daliških pred= stav za odrasle in otroke v Trzinu v sodelovanju s KUD 
FK (13-14 pred= stav), za zasnovo in organizacijo raz= stav v sodel.s TD 
Kanja, za pripravo koledarja prireditev v občini – kul= tura in organiza-
cijo splošno izobra= ževalnih predavanj. Del sredstev na= menjen še za 
druge dejavnosti za= voda.

14. 0144 JSKD OI 940 Občina Trzin v obliki redne dotacije JSKD omogoča delo sklada, ki kot 
organizator in koordinator medob= činskih kulturnih programov, izo-
bra= ževanj, revij in tekmovanj ipd. v te programe vključuje tudi dru-
štva in druge organizacije z obmo ja Občine Trzin.
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15. 0145 KUD Franc Kotar 7.767 KUD FK je v bistvu edino kulturno društvo s tradicijo v Trzinu in sred= 
stva so namenjena za društveno de= javnost in program društva (ena 
gled. predstava za odrasle, ena za otroke, delo z otroki, soorganizacija 
gleda= liških gostovanj za odrasle in otroke, sodelovanje z OT pri ob-
činskih pro= slavah, skrb za dvorano KUD FK ipd. 

16. 0147 Trzinska pomlad 500 Sredstva so namenjena za admini= strativne stroške občine v zvezi s 
pri= pravo in organizacijo prireditev v ok= viru festivala kot osrednje 
in največje kulturne prireditve v občini. 

17. 0153 DU Žerjavčki 4.850 Manjši del navadene vsote za dota= cijo DU je namenjen za hono-
rar pe= vovodje pevskega zbora društva in morebitne druge stroške 
zbora. 

18. 0154 Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje

308 Del navedenih sredstev/dotacije je namenjen za kulturne programe 
uni= verze, v katerih sodelujejo občani Občine Trzin (literarni zbornik 
ipd.). 

19. 0158 Društvo za zaščito mladosti 1.835 Del sredstev/dotacije je namenjen za kulturni program društva: festi-
val Fanima, razne delavnice in sekcije.

20. 0162 Drugo (posebne pomoči, sponzor-
stva, donacije)

3.000 Del sponzorskih sredstev je vedno namenjen ustvarjalcem in ponu-
dni= kom kulturnih programov; npr. za Festival starejše glasbe Se-
viqc – go= stovanje v gradu Jablje ipd. 

4.
Delitev sredstev s proračunskih postavk, 
ki so namenjena za delovanje društev, 
poteka v skladu z oddanimi programi 
dela društev in na osnovi dokumentov, 
ki potrjujejo izvedbo načrtovanih progra-
mov. 

5.
Program, ki ni niti neposredno niti posre-
dno, kot del programa društva, naveden 
v tem Letnem programu, se lahko izje-
moma v manjšem obsegu sofinancira s 
sredstvi s p.p. 0162 ali 0089, kolikor gre za 
prispevek k promociji občine ali podpo-
ro ustvarjalcem z območja Občine Trzin, 
zlasti mladim in ustvarjalcem v tretjem ži-
vljenjskem obdobju. 

V letu 2010 se izjemoma iz teh virov fi-
nancirajo tudi prireditve, ki jih bo Občina 
Trzin organizirala v okviru sodelovanja z 
Mestno občino Ljubljana kot organizator-
ko projekta »Ljubljana, svetovna prestol-
nica knjige 2010.«

6.
Letni program kulture v Občini Trzin za 
leto 2010 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati z dnem ob-
jave. 

Številka: 30-5 /2010 Župan:
Datum:  20.01.2010 tone perŠak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št. 
94/07 – UPB 2, 76/08 in 79/09), Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja – 
UPB2 (Ur. l. RS, št. 51/06 in Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 

4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 30. redni 
seji 20. januarja 2010 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s Poročilom o izvajanju določb Zakona o 
dostopu do informacij javnega značaja v 
letu 2009 s strani uprave in vodstva Ob-
čine Trzin, in ocenjuje, da je ustrezno pri-
pravljeno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Številka: 30-7 /2010 Župan:
Datum:  20.01.2010 tone perŠak, l.r.

OBČINA TRZIN
ŽUPAN

Na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08 
in 100/08), 18. člena Statuta Občine Tr-
zin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06), Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 
št. 24/06-UPB2), 82. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izo-
braževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB5), 56. 
člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 
81/06-UPB3 in 102/07), 25. člena Zakona 
o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/06, 10/08, 
78/08 in 125/08), 8. člena Zakona o vi-
šini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. RS, št. 
87/97, 9/98 in 48/01) in Uredbe o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in dru-
gih dohodkov, ki se ne vštevajo v davč-

no osnovo (Ur.l. RS, št. 140/06 in 76/08) 
sprejemam 

PRAVILNIK
o povračilu stroškov šolskega prevoza 

otrokom s posebnimi potrebami

1. člen
Ta pravilnik določa postopke za uve-
ljavljanje ter način izračunavanja viši-
ne povračil stroškov šolskega prevo-
za otrokom s posebnimi potrebami iz 
proračunskih sredstev Občine Trzin.

2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravil-
niku so starši oziroma skrbniki otrok s 
posebnimi potrebami, ki jim odločba o 
usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja 
pravico do brezplačnega prevoza v šolo 
oziroma zavod, ki izvaja prilagojen pro-
gram osnovne šole. 

Otrok, ki ima pravico do brezplačnega 
prevoza v šolo, in eden od staršev oziro-
ma skrbnik morata imeti stalno prebiva-
lišče v Občini Trzin. 

3. člen
O načinu prevoza se osnovna šola dogo-
vori s starši in lokalno skupnostjo. 

Otrok s posebnimi potrebami je do po-
vračila stroškov šolskega prevoza upra-
vičen, če prevoz ni organiziran v okviru 
osnovne šole, v katero je učenec vklju-
čen, oziroma ni organiziran na kakršen-
koli drugačen način. 

Otrok s posebnimi potrebami je do po-
vračila stroškov šolskega prevoza izje-
moma upravičen tudi v primeru, če je 
prevoz organiziran v okviru osnovne 
šole, v katero je vključen, oziroma je pre-
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voz organiziran na drugačen način, če za 
to obstajajo v vlogi podani, obrazloženi 
in preverljivi objektivni razlogi ter je vlo-
gi priloženo pisno mnenje šole, v katero 
je otrok s posebnimi potrebami vklju-
čen. 

Višina povračila stroškov prevoza se do-
loči na osnovi cene mesečne osnovno-
šolske vozovnice javnega prevoznega 
sredstva na relaciji od najbližjega posta-
jališča doma otroka s posebnimi potre-
bami do najbližjega postajališča osnov-
ne šole, v katero je vključen. 

Kadar otrok s posebnimi potrebami nima 
možnosti uporabe javnih prevoznih sred-
stev, se višina povračila stroškov prevoza 
določi na osnovi dejansko prevoženih ki-
lometrov na relaciji dom otroka s poseb-
nimi potrebami – osnovna šola, v katero 
je vključen, za dneve prisotnosti v šoli v 
posameznem mesecu, in sicer v višini, ki 
jo za prevoz na delo in z dela, kadar za-
posleni nima možnosti prevoza z javnimi 
prevoznimi sredstvi, določa 8. člen Zako-
na o višini povračil stroškov v zvezi z de-
lom in nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. 
RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) ter v skladu 
z Uredbo o višini povračil stroškov v zve-
zi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo. 

4. člen
Dokazilo o prisotnosti otroka s posebni-
mi potrebami za namen povračila stro-
škov šolskega prevoza iz 3. člena obči-
ni mesečno posreduje osnovna šola, v 
katero je otrok s posebnimi potrebami 
vključen.

Za čas šolskih počitnic se povračila stro-
škov prevoza v šolo ne izplačuje. 

5. člen
Finančna sredstva se upravičencem do-
delijo na podlagi odločbe občinske 
uprave, v kateri se, skladno s 3. členom 
tega pravilnika, določi izračun povračila 
za tekoče šolsko leto. 

Sredstva se upravičencem nakazujejo 
mesečno na njihov osebni račun za pre-
tekli mesec, in sicer najkasneje v 8 dneh 
od prejetja poročila o prisotnosti osnov-
ne šole, v katero je otrok s posebnimi 
potrebami vključen.

Odločba se izda ob začetku vsakega šol-
skega leta na podlagi vloge upravičenca. 
Ob prvem uveljavljanju pravice do po-
vračila stroškov mora upravičenec vlogi 
priložiti tudi odločbo o usmeritvi otroka 
s posebnimi potrebami. 

Občinska uprava lahko zahteva tudi dru-
ga dodatna dokazila, ki se v posame-

znem primeru izkažejo nujna za uteme-
ljitev predloga. 

6. člen
Upravičenci do povračila stroškov pre-
voza otrok s posebnimi potrebami so 
dolžni o morebitnih spremembah, ki bi 
lahko vplivale na višino povračila, najka-
sneje v 8 dneh od nastanka spremembe 
obvestiti občinsko upravo. 

7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestni-
ku Občine Trzin in začne veljati v 15. 
dneh po objavi. 

Številka: Ž-4/2010 Župan:
Datum: 25.01.2010  tone perŠak, l.r.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Ur. list RS, št. 33/2007), 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 72/93 in spremembe) ter 9. in 10. čle-
na Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin, št. 2/99 in spremembe) župan 
Občine Trzin sprejemam naslednji 

SKLEP

o javni razgrnitvi in javnih obravnavah 
dopolnjenega osnutka 

Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Občine Trzin

1.
Javno se razgrne: 
- dopolnjeni osnutek Odloka o izved-

benem delu prostorskega načrta Ob-
čine Trzin (v nadaljevanju OPN), ki 
ga je januarja 2010 izdelalo podjetje 
Area line d.o.o. 

2.
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno raz-
grnjeno 39 dni in sicer od vključno 05. 
februarja do vključno 15. marca 2010:
v prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 
1236 Trzin, in sicer vsak uradni dan zno-
traj uradnih ur Občine Trzin;
v prostorih Centra Ivana Hribarja (CIH), 
Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, in sicer vsak 
dan znotraj delovnih ur informatork pri 
informacijskem pultu. Na tej lokaciji ni 
na razpolago uradnih delavcev Občine 
Trzin za tolmačenje razgrnjenega gradi-
va.

3.
V času javne razgrnitve se organizirata 
tudi javni obravnavi razgrnjenega gradi-

va, ki bosta:
v sredo, 17. februarja 2010, ob 18. uri v 
prostorih KUD, Mengeška 9, 1236 Trzin, 
poudarek razprave bo predvsem na te-
matiki, ki zadeva stari Trzin;
v sredo, 24. februarja 2010, ob 18. uri v 
prostorih KUD, Mengeška 9, 1236 Trzin, 
poudarek razprave bo predvsem na te-
matiki, ki zadeva Trzin Mlake in OIC Tr-
zin.

4.
V času javne razgrnitve in obravnave 
lahko na razgrnjeno gradivo podajo pri-
pombe in predloge vsi zainteresirani. 
Pripombe in predlogi se lahko do konca 
javne razgrnitve podajo kot zapis v knji-
ge pripomb in predlogov na obeh me-
stih javne razgrnitve ali pošljejo na na-
slov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 
Trzin. Ustno se lahko pripombe in pre-
dlogi podajo le na javni obravnavi. 
Občina Trzin bo preučila pripombe in 
predloge javnosti in do njih zavzela sta-
lišče, ki ga bo objavila na spletni strani 
Občine Trzin http://www.trzin.si/ in na 
oglasni deski na sedežu Občine Trzin.

5.
Ta sklep se objavi na spletni strani Obči-
ne Trzin, na oglasnih deskah po Občini 
Trzin in v Uradnem vestniku Občine Trzin 
in začne veljati z dnem objave.

Številka: Ž-5 /2010 Župan:
Datum:  25.01.2010 tone perŠak, l.r.

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

RAZPIS 
za posredovanje predlogov za pode-

litev priznanj Občine Trzin za leto 
2010

Na podlagi navedenega odloka Občina 
Trzin razpisuje naslednja priznanja: 

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izje-
mni prispevek k razvoju Trzina kot kra-
ja oziroma občine v daljšem časovnem 
obdobju oziroma za vrhunske dosež-
ke na gospodarskem, kulturnem, izo-
braževalnem, znanstvenem, športnem, 
političnem ali katerem drugem podro-
čju delovanja, če je občan ali občanka, 
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ki je predlagana za podelitev naziva, 
prispeval/a tudi k razvoju oziroma pro-
mociji Trzina ter se dejavno udeleževal/a 
javnega življenja v Trzinu. 

PLAKETE OBČINE TRZIN, 
ki se podelijo občanom, občankam ali 
društvom, drugim pravnim osebam, sa-
mostojnim podjetnikom ali obrtnikom 
s sedežem na območju Občine Trzin za 
pomembne prispevke k razvoju kraja 
oziroma občine ali za uspešno delovanje 
na gospodarskem, kulturnem, znanstve-
nem, izobraževalnem, športnem ali ka-
terem drugem področju, če je dobitnik 
plakete prispeval tudi k razvoju ali pro-
mociji kraja oziroma Občine Trzin. 
Občina podeli največ:
1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in 
3 BRONASTE PLAKETE.

NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom 
Občine Trzin, društvom, drugim pravnim 
osebam, samostojnim podjetnikom ali 
obrtnikom s sedežem na območju Obči-
ne Trzin za enkratne dosežke ali za uspe-
šno delo na gospodarskem, kulturnem, 
športnem ali katerem drugem področju 
v zadnjih dveh letih. 
Občina podeli največ 3 nagrade, višino 
katerih določi občinski svet Občine Tr-
zin. 

Predloge za podelitev priznanj lahko 
predložijo občani in občanke Občine 
Trzin, občinske organizacije političnih 
strank, društva in druge pravne osebe, 
organizacije, javni zavodi, gospodarske 
družbe in samostojni podjetniki oziroma 
obrtniki. 
Komisija bo pri pripravi predlogov za 
podelitev priznanj in nagrad upošteva-
la samo predloge, ki bodo v zapečate-
nih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti 
najkasneje 

do vključno 26.03. 2010 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 oziro-

ma naziv (firmo) ter točen naslov pre-
dlaganega  

- kandidata ali kandidatke za podelitev 
priznanja ali nagrade,

- predlagano vrsto priznanja,

- podrobnejšo obrazložitev predloga. 

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, ko-
misija ne bo upoštevala. 

Šifra zaDeve: 430-1/2010 preDseDnica 
 komisije:
Datum: 15.01.2010 joŽica valenčak, l.r 

URADNI POPRAVEK

Na koncu Odloka o ustanovitvi skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo« (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 10/2009, 23.12.2009) se doda be-
sedilo:

»Številka: 29-10/2009 Župan:
Datum: 16.12.2009 tone perŠak, l.r.«

Številka: Ž-3/2010   Župan:
Datum: 12.01.2010 tone perŠak, l.r.
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