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 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 12/2010, 30. december 2010

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 9. čle-
na Zakona o športu (Ur. l. RS štev. 22/98) 
ter Nacionalnega programa športa v Repu-
bliki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00 in 31/00-
popr.), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,  
2/06 in 8/06) in Programa razvoja športa v 
Občini Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 11/03) 
na 3. redni seji dne 22.12.2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PRAVILNIKA O VREDNOTENJU IN 
SOFINANCIRANJU PROGRAMOV 

ŠPORTA V OBČINI TRZIN

1. člen
V 3. členu Pravilnika, ki se nanaša na upra-
vičence za pridobitev sredstev se dodata 
novi 5. in 6. alineja, ki se glasita:

»športna društva in klubi iz sosednjih •	
občin, v katere je vključenih oziroma v 
njih trenira najmanj 10 občanov Občine 
Trzin, starih do 18 let, pri čemer se pro-
gram teh izvajalcev upošteva glede na 
število članov iz Občine Trzin in v delu, v 
katerega so vključeni občani Trzina, 
vrhunski športniki z območja Občine Tr-•	
zin, ki lahko kandidirajo za subvencijo 
Občine Trzin za stroške vadbe pred po-
membnim tekmovanjem.«

2. člen
4. točka 5. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Priprave in tekmovanja športnikov s stal-
nim bivališčem v Občini Trzin, ki imajo 
status mednarodnega, svetovnega in per-
spektivnega razreda in so člani društev 
oziroma klubov s sedežem v Občini Trzin 
ter tekmujejo za njih. Na ravni Občine se 
lahko sofinancira:

za vrhunske športnike v individualnih •	
športnih panogah največ 1200 ur pro-
grama društva oziroma kluba s sedežem 
v Občini Trzin, katerega član je kategori-
ziran vrhunski športnik in tekmuje zanj,
v kolektivnih športnih panogah za ekipe •	
društva oziroma kluba s sedežem v Ob-
čini Trzin, katerih člani so kategorizira-
ni vrhunski športniki in tekmujejo za to 
društvo oziroma klub.

Sofinancira se do 1200 ur programa, in si-
cer strokovni kader in objekt.
V okviru posebej razpisane vsote se lahko 
sofinancira stroške vadbe vrhunskih špor-

tnikov po merilih OKS-ZZZ, ki imajo stal-
no bivališče v občini Trzin in tekmujejo za 
društva oziroma klube, ki nimajo sedeža 
v Občini Trzin, ter so aktivni v programu 
tega društva, katerega društva s sedežem 
v občini Trzin ne izvajajo. Razpisana vsota 
se nameni za največ tri športnike. 
Status športnikov se ugotavlja na podlagi 
uradnih obvestil OKS-ZŽZ.«

3. člen
V 2. odstavku 6. člena Pravilnika se za 4. 
alinejo pika nadomesti z vejico in se do-
data novi 5. in 6. alineja, ki se glasita:

Sofinanciranje priprav in tekmovanj •	
športnikov,
Sofinanciranje stroškov vadbe vrhun-•	
skih športnikov. 

4. člen
V 4. odstavku 7. člena se besedi »županu« 
in »župan« nadomestita z besedami »ob-
činski upravi« in »občinska uprava«, tako 
da se odstavek glasi: 

»Komisija v skladu z merili in kriteriji, •	
določenimi v razpisu, pregleda pripra-
vljene predloge, jih potrdi ali zavrne, če 
niso v skladu s tem pravilnikom. Komi-
sija poda občinski upravi Občine Trzin 
usklajen predlog sofinanciranja špor-
tnih programov v Občini Trzin. 
Na podlagi tega predloga občinska •	
uprava izda sklep o sofinanciranju pro-
gramov športa v Občini Trzin.«

5. člen
V drugem odstavku 1. točke 16. člena se 
besedilo v drugem oklepaju spremeni 
tako, da se glasi: 
»(2x pohod, 2x planinski pohod, 2x smu-
čarski tek, 2x Cooperjev test idr.)«

6. člen
V prvem odstavku 2. točke 16. člena se črta 
besedilo prve alineje, t.j. točke 2.1., do-
sedanja točka 2.2. postane točka 2.1., 2.3. 
postane točka 2.2., 2.4. postane točka 2.3., 
2.5. postane točka 2.4. in 2.6. postane toč-
ka 2.5., tako, da se besedilo odstavka glasi: 
»Sofinancira se največ 5 prireditev kot 
npr.:
2.1. Tek Petra Levca Trzin,
2.2. Otroška olimpiada Trzin,
2.3. Občinsko prvenstvo v veleslalomu Tr-
zin,
2.4. Prehodna skirca Borisa Paternosta Tr-
zin (strelstvo),

2.5. Šahovski turnir ob občinskem prazni-
ku Trzin.«

7. člen
V 19. členu se črta 2. odstavek. 

8. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika zač-
nejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin. 

Številka:  3-1/2010 ŽUPAN:
Datum:   22.12.2010 ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na  podlagi 9. 
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,  2/06 in 8/06) 
na 3. redni seji dne 22.12.2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V 

OBČINI TRZIN

1. člen
V 3. členu Pravilnika se besedilo 2. odstav-
ka nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

»V tem primeru mora kandidat v vlogi pre-
dložiti tudi dokazilo o akreditiranosti izo-
braževalne ustanove in javne veljavnosti 
izobraževalnega programa, ki ga pridobi s 
strani institucije, ki izdaja taka dokazila v 
državi izobraževanja, prevod dokumenta-
cije ter ustrezno primerjavo vrednotenja 
uspešnosti študija v tujini z ocenami oz. 
vrednotenjem RS.«

2. člen
V 5. členu se besedilo »27.799,00 SIT« za-
menja z besedilom »130,71 EUR« in bese-
dilo »36.645,00 SIT« se zamenja z besedi-
lom »172,31 EUR«, tako da se člen glasi:
»Višina občinske štipendije znaša 130,71 
EUR za vajence in dijake ter 172,31 EUR za 
študente. Štipendije se med letom uskla-
jujejo z rastjo zajamčene plače v RS.« 

3. člen
V 8. členu se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi: 
»Enkratna štipendija se lahko odobri tudi za 
redni ali izredni doktorski študij, če študent 
dosega nadpovprečne uspehe in o tem pre-
dloži ustrezna dokazila. V koledarskem letu 
se dodeli največ dve takšni štipendiji.«
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Dosedanji 4., 5. in 6. odstavek postanejo 
5., 6. in 7. odstavek. 
Dosedanji 5. odstavek 8. člena (novi 6. od-
stavek) se spremeni tako, da se glasi: 
»Utemeljenemu predlogu za dodelitev 
enkratne štipendije morajo biti priloženi: 

življenjepis, •	
potrdilo o vpisu, •	
dokazilo o uspehu v preteklem letniku, •	
dokazila o udejstvovanju v društvenem, •	
kulturnem, športnem življenju Trzina,
pisna izjava, da ne prejema druge šti-•	
pendije, 
dokumentacija o izkazovanju posebne •	
nadarjenosti (izjemni dosežki na tek-
movanjih, bibliografija objavljenih del, 
potrdilo o sodelovanju pri znanstvenih 
raziskavah, priporočila in podobno), 
podatki in dokazila o stroških izobraže-•	
vanja ter 
podatki o virih vseh potrebnih sredstev •	
za izobraževanje oziroma izpopolnjeva-
nje (načrt financiranja).«

Dosedanjemu 6. odstavku 8. člena (nove-
mu 7. odstavku) se doda nov stavek, ki se 
glasi: 
»Enkratno štipendijo je za isti program 
oziroma isto stopnjo programa ali študija 
mogoče pridobiti le enkrat.«

4. člen
13. člen pravilnika se spremeni tako, da se 
glasi: 
»13. člen
 (obveznost vsakoletne predložitve doka-
zov o izpolnjevanju pogojev)
Štipendist mora po vsakem zaključenem 
šolskem ali študijskem letu, najkasneje do 
15. oktobra, predložiti občini dokazila o 
izpopolnjevanju pogojev iz 6. člena tega 
pravilnika, in sicer:

za štipendijo za nadarjene: •	
dokazilo o uspehu v preteklem letniku,•	
potrdilo o vpisu v naslednji letnik,•	
dokazila o udejstvovanju v društvenem, •	
kulturnem, športnem življenju Trzina,
pisna izjava, da ne prejema druge šti-•	
pendije; 
za štipendijo za dijaka oz. študenta iz •	
manj premožne družine: 
potrdilo o vpisu v naslednji letnik,•	
pisna izjava, da ne prejema druge šti-•	
pendije,
potrdilo o bruto dohodkih družinskih •	
članov za preteklo leto.«

5. člen
17. člen pravilnika se spremeni tako, da se 
glasi: 
»17. člen
 (postopek obravnave vlog)
Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za 
socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
društev, svetovalec župana za finance in 
proračun ter svetovalec župana za druž-
bene dejavnosti, obravnava  popolne in 
v roku razpisa prispele vloge za štipendije 

za dijake oz. študente iz manj premožnih 
družin v skladu z merili in kriteriji iz tega 
pravilnika.
Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za 
kulturo, šolstvo in šport in dejavnost dru-
štev, svetovalec župana za finance in pro-
račun ter svetovalec župana za družbene 
dejavnosti, obravnava  popolne in v roku 
razpisa prispele vloge za štipendije za na-
darjene ter v skladu z merili in kriteriji iz 
tega pravilnika.
Popolne vloge za enkratno štipendijo v 
skladu z 8. členom tega pravilnika obrav-
nava komisija, ki jo sestavljajo člani Odbo-
ra za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost 
društev, svetovalec župana za finance in 
proračun ter svetovalec župana za druž-
bene dejavnosti. 
Komisiji pripravita predloge za dodelitev 
štipendij. Sklep o dodelitvi štipendije izda 
občinska uprava. Zoper odločitev lahko 
prosilec v roku 8 dni od prejema sklepa vlo-
ži pisni ugovor pri županu Občine Trzin.«

6. člen
21. člen pravilnika se spremeni tako, da se 
glasi: 
»21. člen
»Občinska uprava Občine Trzin v okviru 
poročil o izvrševanju proračuna komisiji 
poroča o izpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti štipendistov in morebitni drugi 
problematiki v zvezi s štipendiranjem.«

7. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika zač-
nejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin. 

Številka:  3-2/2010  ŽUPAN:
Datum:   22.12.2010  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Za-
kona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010 ), 9. in 14. Čl. Zakona o uresniče-
vanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 
77/07 – UPB 1, 56/08 in 4/10), 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 ob-
činskega sveta Občine Trzin (Ur.v. O.T.  št. 
3/99, 10/2000 in 5/2004) sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE 
V OBČINI TRZIN ZA LETO 2011

1.
Letni program kulture v Občini Trzin za 
leto 2011 določa redno dejavnost, progra-
me in projekte na področju kulture, ki se 
v celoti financirajo ali na podlagi javnega 
razpisa sofinancirajo in naložbe, ki so fi-
nancirane s sredstvi občinskega proraču-
na ter višino in namen sredstev, načrtova-

nih v Proračunu Občine Trzin za leto 2011. 

2. 
V Proračunu Občine Trzin za leto 2011 so 
sredstva za kulturo namenjena za sofi-
nanciranje in financiranje:
1. programov društev oziroma organizacij 
ter posameznih občanov, dejavnih v obči-
ni na področju kulture,
2. programov medobčinskih oziroma ob-
činskih javnih zavodov, ki delujejo v jav-
nem interesu na območju Občine Trzin na 
področju kulture (v nadaljevanju javni za-
vodi) in
3. naložb občine v objekte s kulturno na-
membnostjo ter investicijskega in redne-
ga vzdrževanja kulturnih objektov in spo-
menikov lokalnega pomena na območju 
Občine Trzin. 

3.
Iz sredstev za kulturo iz 2. točke tega Letne-
ga programa se bodo neposredno ali na 
podlagi javnega razpisa financirale oziroma 
sofinancirale naslednje kulturne vsebine:

Dejavnosti in projekti KUD Franc Kotar (v •	
nadaljevanju KUD FK) in drugih društev 
kot n.pr. gledališke predstave KUD FK za 
odrasle, gledališka predstava KUD FK za 
otroke, gostovanja ljubiteljskih gledali-
ških skupin s predstavami za odrasle in 
za otroke, ki jih organizira KUD FK v so-
delovanju z občino ali javnimi zavodi ter 
drugimi društvi, razne delavnice s kul-
turno vsebino za odrasle in otroke, de-
lovanje sekcij in prireditve DU Žerjavčki, 
TD Kanja, Društva prijateljev mladine in 
Društva za zaščito mladosti ter drugih 
društev, ki izvajajo in organizirajo prire-
ditve s kulturnimi programi ipd.; 
stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti •	
kot na primer vadba in nastopi pevske-
ga zbora DU Žerjavčki, folklorne skupi-
ne in rezbarske sekcije TD Kanja ipd.; 
festivalska dejavnost društev kot na pri-•	
mer Festival Fanima.tu Društva za zašči-
to mladosti Trzin;
knjižnična, muzejska ter razstavna in fe-•	
stivalska dejavnost javnih zavodov kot 
so Knjižnica Domžale z enoto Krajevna 
knjižnica Tineta Orla Trzin in Medobčin-
ski muzej Kamnik; 
dejavnost in programi Javnega sklada •	
RS za kulturne dejavnosti za območja 
občin na območju UE Domžale; 
prireditve občinskega pomena, ki jih or-•	
ganizira sama Občina Trzin ali za njen ra-
čun javni zavodi kot so festival Trzinska 
pomlad, kulturni večeri, občinske pro-
slave, 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 spo-•	
menikov lokalnega pomena.  
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Zap.
št.

P.p. Naziv p.p. Sredstva 
v €

Namen

0026 Občinske prireditve, proslave 
in priznanja

6.100 Sredstva vsaj v višini 50 % od skupne vsote 12.200 na p.p. so 
namenjena za gostujoče izvajalce programov, za avtorske 
pravice (SAZAS) ipd. 

0255 Kulturni programi Občine Trzin
- Trzinska pomlad in 
- Mednarodni folklorni festival
- Kulturni večeri (7) 
- Mednarodni literarni večer v Sode-
lovanju s SC Pen,
- Hribarjevo leto

15.100

10.000
2.900

700
500

1.000

Sredstva so namenjena za izvedbo programov in spremljajo-
če stroške v zvezi z nastopajočimi (potni stroški, reprezentan-
ca, honorarji ipd.).

Organizacijski stroški, honorarji ipd.  

0029 Prireditev za najuspešnejše učence 
in druge prireditve

600 Sredstva so deloma namenjena za nakup knjig in morebitnih 
zgoščenk z glasbo za odličnjake in za kulturni program na po-
delitvi priznanj

4.     0030 Občinske božične in novoletne pri-
reditve 

4.250 Sredstva so v višini 50 % od skupne vsote 8.500 € namenjena 
za Miklavževanje (program in obdaritev)  in za kulturne pro-
grame na prireditvah za starejše občane na prednovoletnem 
srečanju z občani ipd. 

5. 0092 Občinski programi na področju tu-
rizma (Florjanov sejem, predstavitev 
OT v Arboretumu VP, predstavitev 
OT na sejmu Turizem in prosti čas. 

5.000 Sredstva so v višini 50 % od skupne vsote za občinske turi-
stične prireditve (10.000) namenjena za kulturne programe 
v okviru teh prireditev – sredstva se razdelijo izvajalcem na 
osnovi javnega razpisa oziroma že sklenjenih pogodb (CRL, 
RRA).  

6. 0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne de-
diščine

1.000 Sredstva so namenjena zlasti za zbiranje in stroške zbiranja 
dokumentov in druge premične kulturne dediščine (npr. do-
kumenti in izvirni tiski I. Hribarja, dr. T. Orla, M. Ručigaj ipd.).

7. 0134 Muzejska dejavnost 8.900 Sredstva za financiranje dela Medobčinskega muzeja Kamnik, 
v delu, ki predstavlja uresničevanje javnega interesa za kul-
turo v Občini Trzin (razstave v CIH, sodelovanje pri projektu 
Jefačn'kove domačije, obdelava arheol. gradiva z Ongra itd.).

8. 0135 Vzdrževanje spominskih obeležij in 
spomenikov

1.000 Sredstva so namenjena za vzdrževanje in obnovo spominskih 
obeležij in kulturnih spomenikov lokalnega pomena (napis 
na spomeniku pri OŠ Trzin, spomenik Cenetu Štuparju…).

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

3.000 Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter razstavljanje gra-
diva.

10. 0137 Založniška dejavnost in odkupi 
knjig

3.700 Podpora založniškim projektom v Občini (zloženka o občini) 
in odkupi knjig za obdaritve, podpora pomembnim domo-
znanskim izdajam, karta Občine Trzin. 

11. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.
str. in amort.; zagon. stroški in na-
kup gradiv za odd. v  Trzinu

97.497 Občina Trzin v skladu z zakonom v ustreznem deležu sofinan-
cira dejavnost (mater. stroški,plače…) matične knjižnice in za-
gotavlja sredstva za delovanje Krajevne knjižnice T. Orla 

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

13. 0144 JSKD 962 Občina Trzin v obliki redne dotacije JSKD omogoča delo skla-
da, ki kot organizator in koordinator medobčinskih kulturnih 
programov, izobraževanj, revij in tekmovanj ipd.  v te progra-
me vključuje tudi društva in druge organizacije z območja 
OT.

14. 0146 Materialni stroški, redno in investi-
cijsko vzdrževanje in oprema zgrad-
be KUD Franc Kotar

6.250 Sredstva se v obliki mesečnih dotacij dodelijo KUD Franc Ko-
tar kot upravljavcu zgradbe KD F.K. za stroške energije, mate-
rialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje ter za opre-
mo zgradbe. 
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15. 0254 Sofinanciranje kulturnih programov 
kulturnih in drugih društev ter izva-
jalcev: Gledališke predstave za odra-
sle in otroke, gledališka gostovanja, 
filmske pro= jekcije, festival animi-
ranega filma, pevski zbor in koncert 
zbora, folklorna skupina in njen na-
stop, rezbarska sekcija in razstava,  
recitacijska skupina in njen nastop, 
založniški projekti, literarni večeri, 
fotografske in druge likovne razsta-
ve, koncerti, glasbene, recitacijske 
ipd. točke v okviru turističnih in dru-
gih društvenih prireditev ipd. 

10.000 S sredstvi v višini 10.000 € se na podlagi javnega razpisa sofi-
nancirajo kulturni programi društev in drugih izvajalcev s se-
dežem ali stalnim bivališčem v Občini Trzin in v skladu s Pra-
vilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin. 

4.
Sredstva s proračunske postavke 0254, 
ki so namenjena za delovanje društev, 
se razdelijo na podlagi javnega razpisa v 
skladu z oddanimi programi dela društev 
in drugih izvajalcev v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 
Občini Trzin. 
Na podlagi javnega razpisa se v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin razdelijo tudi 
sredstva s proračunske postavke št. 0255, 
namenjena za izvedbo Mednarodnega 
folklornega festivala v višini 2.900 € in s 
proračunske postavke 0092, namenjena 
za kulturne vsebine in točke v okviru ob-
činskih turističnih prireditev.
 

5.
Program, ki ni niti neposredno niti po-
sredno, kot del programa društva ali kot 
program posameznega izvajalca s se-
dežem oziroma stalnim bivališče v Trzi-
nu, naveden v tem Letnem programu, 
se lahko izjemoma in v manjšem obsegu 
podpre s prispevkom Občine Trzin s pro-
računske postavke 0160, kolikor gre za 
prispevek k promociji občine ali podpo-
ro ustvarjalcem z območja Občine Trzin, 
zlasti mladim in ustvarjalcem v tretjem 
življenjskem obdobju. O porabi sredstev 
s postavke 0160 odloča župan v skladu z 
izhodišči, navedenimi v prejšnjem stavku 
tega odstavka.
V letu 2011 se do konca aprila izjemoma 
iz teh virov financirajo tudi prireditve, ki 
jih bo Občina Trzin organizirala v okvi-
ru sodelovanja z Mestno občino Ljublja-
na kot organizatorko projekta ′Ljubljana, 
svetovna prestolnica knjige 2010.′

6.
Letni program kulture v Občini Trzin za 
leto 2011 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati z dnem ob-
jave. 

Številka: 3-3/2010  ŽUPaN:
DatUm:  22.12.2010  aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – 
UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-
I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 
Zakona o političnih strankah – Ur.l. RS, št. 
100/05- UPB 1 in 103/2007 in Statuta Ob-
čine Trzin  (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99 
in 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 3. redni 
seji dne 22.12.2010 sprejel  

SKLEPO VIŠINI DOTACIJ  
POLITIČNIM STRANKAM  
ZA OBDOBJE 2011 - 2014

1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandi-
datke oz. kandidate na zadnjih volitvah v 
občinski svet, se dodelijo sredstva iz pro-
računa občine sorazmerno številu glasov 
volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranki pripada letno 2,43 EUR na glas vo-
livca, ki je glasoval za to stranko.
Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je 
politična stranka upravičena, če je dobila 
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvoli-
tev enega člana Občinskega sveta Občine 
Trzin (število veljavnih glasov : s številom 
mest v občinskem svetu x 50 : 100).

2. člen
Letni obseg sredstev iz  proračuna Obči-
ne Trzin, ki so namenjena za financiranje  
političnih strank ne sme presegati 0,6% 
sredstev, ki jih ima Občina Trzin oprede-
ljeno po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin in s katerimi lahko zagotovi izvaja-
nje ustavnih in zakonskih nalog za to leto 
(primerna poraba).

3. člen
Ta  sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.

4. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha ve-
ljati Sklep o višini dotacij političnim stran-
kam za obdobje 2007 – 2010 (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 3/2007).

Številka:  3-4/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokal-
ni samoupravi ((Ur. l. RS št. Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93Ur.l. 
RS, št. 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 
38/2010-ZUKN), 9. člena Statuta Obči-
ne Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/2006-UPB2 in 8/2006) ter 5. člena Od-
loka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
3/2008) je Občinski svet Občine Trzin na 3. 
redni seji dne 22.12.2010 sprejel 

ODLOK O PRENEHANJU  
VELJAVNOSTI ODLOKA O  
PROMETNI UREDITVI IN  

ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI V 
PROMETU PO LOKALNIH CESTAH 
IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU 
DELA NASELJA TRZIN (GRAJSKA 

CESTA, HABATOVA ULICA, 
 JEMČEVA CESTA IN CESTI  

ZA HRIBOM)

1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost Od-
loka o prometni ureditvi in zagotavljanju 
varnosti v prometu po lokalnih cestah in 
javnih poteh na območju dela naselja Tr-
zin (Grajska cesta, Habatova ulica, Jemče-
va cesta in cesta Za hribom), sprejetega 
11.03.2009 (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 3/2009).

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  3-5/2010  ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/2009 in 51/2010), Statuta Ob-
čine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), Odloka o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasila Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 4/2005) je Občin-
ski svet Občine Trzin na 3. redni seji dne 
22.12.2010 sprejel naslednji 

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s pre-
dloženim Finančnim načrtom glasila Ob-
čine Trzin Odsev za leto 2011, ki za izid 11 
rednih številk načrtuje odhodek v znesku 
39.780,00 € in Cenikom Odseva za leto 
2011, ki je sestavni del finančnega načrta 
in ostaja enak kot v letu 2009.

Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančne-
ga načrta objavi v Uradnem vestniku Ob-

čine Trzin, veljati pa začne z dnem veljav-
nosti Proračuna Občine Trzin za leto 2011.

Številka: 3-6/2010 ŽUPaN:
DatUm: 22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R. 

FINANČNI NAČRT GLASILA 
ODSEV ZA LETO 2011

v EUR

PRIHODKI (30% načrtovane porabe) 11. 934,00 EUR

ODHODKI Redna številka Posebna številka: 11 številk:
Urednik – fiksni del 482,25 0 5.304,75
Avtorski honorarji za članke 971,37 0 10.685,10
Lektoriranje (ocena) 321,15 0 3.532,65
Fotografije + naslovnica 185,30 0 2.038,30
Tisk Odseva 1.200,00 0 13.622,40
Trženje (ocena) 250,00 0 2.750,00
Raznos (11 raznosov) 148,80 0 1.636,80
Vezava izvodov  (ocena) 210,00
Skupaj: 39.780,00

Honorarji (v EUR):
Urednik – fiksni del (bruto bruto znesek za 1 številko) 482,25
Pisanje člankov (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1 avtorska pola = 5.000 znakov) 39,285 €/5.000 znakov oz.

1 znak = 0,00609 € 
Lektoriranje (neto znesek za 1 avtorsko polo; 1 avtorska pola = 5.000 znakov) 9,741 €/5.000 znakov oz.

1 znak = 0,00194 €
Fotografiranje (neto znesek za 1 fotografijo) čb: 3,07 €

b: 6,14 €
b/nasl.: 12,27 €

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

CENIK ZA ODSEV ZA LETO 2011

Oglasi ali članki (v EUR, brez DDV):
velikost strani: čb oglas b oglas ogl.čl. 
cela 230,20 442,30 176,00
tri četrtine 189,60 252,70 162,50
polovica 140,00 266,30 112,80
tretjina 108,30 144,40 85,70
četrtina 81,30 158,00
šestina 63,20 90,30
osmina 49,60 94,80
šestnajstina 31,60 40,60
naslovnica:
velikost strani: b oglas 
četrtina 212,10
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šestina 162,50
osmina 116,10

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku

mali oglasi: Cena
do 10 besed 3,00
vsaka nasl.b. 0,60

p.c.izvoda: Cena 
1 izvod 1,50

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:
10% za 3 oglase letno
20% za 5 do 10 oglasov letno
25% za 11 oglasov letno

samezna območja potrebno 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 velja-
jo na dan 31.12.2010, uporabljajo se od 
01.01.2011 dalje in se tekom leta revalo-
rizirajo z indeksom podražitev, ki ga ob-
javlja GZS – Združenje za gradbeništvo in 
IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”.  

Številka:  3-7/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
21. in 52. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB3, odl. -US 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/2010), 22. čle-
na Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, 
št. 32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1 in 
57/2008-ZFO-1A) in 11. člena Statuta Ob-
čine Trzin (Ur.v. OT, št. Ur. vestnik OT, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06, 8/06) na 3. redni 
seji, dne 22.12.2010 sprejel  

SKLEP
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE 
ZA IZRAČUN OBČINSKIH TAKS ZA 

LETO 2011

1. Vrednost točke za izračun občinskih 
taks za leto 2011 znaša 0,070482 €.

2. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.

Številka:  3-8/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 218. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 
(14/2005 popr.), 111/2005 Odl.US: U-I-
150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-
46, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 
(62/2010 popr.), 42. člena Zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 
98/1999 Odl.US: U-I-308/97, 67/2002-
ZV-1, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 
110/2002-ZGO-1), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-
UPB3, odl. -US 27/08, 76/08, 79/09 in 
51/2010), 11. člen Odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
11/2003), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/06) in Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 3/99,  10/2000 in 5/04) na 3. redni 
seji dne, 22.12.2010 sprejel

SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI 
TOČK ZA IZRAČUN  

NADOMESTILA ZA UPORABO  
NEZAZIDANEGA IN ZAZIDANEGA 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 

2011 V OBČINI TRZIN

1. Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo zazidanega stavbnega zemlji-
šča za leto 2011 znaša 0,00156 €.

2. Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo nezazidanega stavbnega ze-
mljišča za leto 2011 znaša 0,10830 €.

3. Sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
uporablja pa se od 01.01.2011 dalje.

Številka:  3-9/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Številka:  3-6/2010  ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, 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, 
79/09 in 51/10), Statuta Občine Trzin (Ur.v. 
OT, št. Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06, 8/06) in Pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih 
nepremičnin (Ur. l. SRS, št. 8/87, Ur.l. RS št. 
18/1991-I-SZ, 42/03, 69/03-SZ) na 3. redni 
seji dne 22.12.2010 sprejel

SKLEP
O POVPREČNI GRADBENI CENI, 

POVPREČNIH STROŠKIH  
KOMUNALNEGA UREJANJA 

STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNO-
STI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA ZA LETO 2011  
V OBČINI TRZIN

a) Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto 
tlorisne stanovanjske površine, zmanjšana 
za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja stavbnega zemljišča in za vrednost ze-
mljišča, na območju Občine Trzin na dan 
01.01.2011 znaša 1.004,70 EUR/m² 

b) Povprečni stroški komunalnega opre-
mljanja stavbnih zemljišč za 1 m²  neto 
tlorisne stanovanjske površine na obmo-
čju Občine Trzin znašajo:

za individualno komunalno opremljanje •	
6.5% 65,31 EUR/m² 
za kolektivno komunalno opremljanje        •	
7.5% 75,35 EUR/m²

c) Pri izračunu odškodnin za stavbno ze-
mljišče na območju Občine Trzin je za po-
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Na podlagi 18. in 76. člen Statuta občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 41. člena Zako-
na o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, 
št. 86/2010) in 11. člena Zakon o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. 
RS št. 14/07, 55/09) je Občinski svet Občine 
Trzin na 3. redni seji dne 22.12. 2010 sprejel

SKLEP

Občinski svet je obravnaval predlog Le-
tnega načrta pridobivanja in razpolaga-
nja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leti 2011 in 2012 v prvi obravna-
vi in ocenil, da je predlog ustrezno pripra-
vljen in primeren za nadaljnjo obravnavo.

Številka:  3-10.1/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Zakona o javnih financah (Ur.l. 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/09, 
38/2010- ZUKN), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A) in Sta-
tuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 
in 8/2006) sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni 
seji dne 22.12.2010 obravnaval predlog 
Proračuna Občine Trzin za leto 2011, pre-
dložen v obliki Odloka o Proračunu Obči-
ne Trzin za leto 2011, predloga splošnega 
dela in posebnega dela Proračuna Občine 
Trzin za leto 2011, predloga Načrta razvoj-
nih programov Občine Trzin za leto 2011- 
2014 in Obrazložitve Proračuna Občine 
Trzin za leto 2011 kot celote. 

Občinski svet soglaša, da je predlog Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2011 primerna 
osnova za pripravo predloga Proračuna 
Občine Trzin za leto 2011 za drugo obrav-
navo in nalaga predlagatelju, da ob pri-
pravi predloga za drugo obravnavo izpe-
lje javno razpravo v skladu s 151. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
in v okviru možnosti upošteva pripombe 
in predloge iz razprav na sejah delovnih 
teles Občinskega sveta, seje Občinskega 
sveta ter javne razprave.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:  3-10.2/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 
5/2003, 2/2006 in 8/2006) in predloga Sta-
tutarno pravne komisije z dne 20.12.2010, 
na 3. redni seji, dne 22.12.2010 sprejel

DODATNI SKLEP

Občinski svet Občine Trzin predlaga žu-
panu, da na naslednji redni seji dne 26. 
januarja 2011 predlaga v obravnavo in 
sprejem Odlok o razveljavitvi Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, izobraževanje, šport, turizem in 
mladino Trzin« po skrajšanem postopku s 
katerim se ukine javni zavod. Hkrati pre-
dlaga županu, da smiselno upošteva vse-
bino tega sklepa pri pripravi Proračunov 
za leto 2011 in 2012.

Številka:  3-10.2.3/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Zakona o javnih financah (Ur.l. 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/09, 
38/2010- ZUKN), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A) in Sta-
tuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 
in 8/2006) sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni 
seji dne 22.12.2010 obravnaval predlog 
Proračuna Občine Trzin za leto 2012, pre-
dložen v obliki Odloka o Proračunu Obči-
ne Trzin za leto 2012, predloga splošnega 
dela in posebnega dela Proračuna Občine 
Trzin za leto 2012, predloga Načrta razvoj-
nih programov Občine Trzin za leto 2011- 
2014 in Obrazložitve Proračuna Občine 
Trzin za leto 2012 kot celote. 

Občinski svet soglaša, da je predlog Prora-
čuna Občine Trzin za leto 2012 primerna 
osnova za pripravo predloga Proračuna 
Občine Trzin za leto 2012 za drugo obrav-
navo in nalaga predlagatelju, da ob pri-
pravi predloga za drugo obravnavo izpe-
lje javno razpravo v skladu s 151. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

in v okviru možnosti upošteva pripombe 
in predloge iz razprav na sejah delovnih 
teles Občinskega sveta, seje Občinskega 
sveta ter javne razprave.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:  3-10.3/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Zakona o javnih financah (Ur.l. 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/09, 
38/2010- ZUKN), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/2006-UPB1, 
123/2006-ZFO-1, 57/2008-ZFO-1A) in Sta-
tuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 
in 8/2006)  na 3. redni seji, dne 22.12.2010 
sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
s Sklepom o začasnem financiranju Obči-
ne Trzin za obdobje od januarja do marca 
2011.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:  3-12/2010  ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010 aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10- ZUKN) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik, št. 2/99, 4/11, 5/03, 
2/06, 8/06) je župan Občine Trzin, dne 
08.12.2010 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRA-
NJU OBČINE TRZIN V OBDOBJU 

JANUAR – MAREC  2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno 
financiranje Občine Trzin (v nadaljevanju: 
občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: ob-
dobje začasnega financiranja).
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2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na Proračunu 
občine Trzin za leto 2010. Obseg prihod-
kov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v 
skladu z Zakonom o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJ-
ZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10- 

ZUKN; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o 
proračunu Občine Trzin za leto 2010 (Ura-
dni vestnik OT, št. 10/08), Spremembami 
Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 
2010 (Uradni vestnik OT,  št. 10/09) in Od-
lokom o Rebalansu Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2010 (Uradni vestnik OT, št. 
3/10 in 6/10; v nadaljevanju: odlok o pro-
računu občine). 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega 

dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se pri-
hodki in drugi prejemki ter odhodki in  iz-
datki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                            v evrih
Skupina/podskupina 
kontov NAMEN PRORAČUN 

januar- marec 2011
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 876.665
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 800.927
70 DAVČNI PRIHODKI 552.008
700 Davki na dohodek in dobiček 464.503
703 Davki na premoženje 61.284
704 Domači davki na blago in storitve 26.221
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 248.919
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 63.667
711 Takse in pristojbine 556
712 Globe in druge denarne kazni 16.352
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.682
714 Drugi nedavčni prihodki 165.661
72 KAPITALSKI PRIHODKI 58.545
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 58.545
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 17.194
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 17.194
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0
  
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 630.908
40 TEKOČI ODHODKI 269.317
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 103.718
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.846
402 Izdatki za blago in storitve 146.753
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 0
41 TEKOČI TRANSFERI 223.053
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 148.375
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 11.310
413 Drugi tekoči domači transferi 63.368
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 137.608
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 137.608
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 930
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431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 0
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 930
  
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) 245.757
  
B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  

 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila   
441 Povečanja kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

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

C.    RAČUN  FINANCIRANJA
  
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
  
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
  
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 245.757
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 245.757

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010 2.013.000

V obdobju začasnega financiranja se lah-
ko prejemki in izdatki občine povečajo za 
namenske prejemke in izdatke, ki so tako 
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma od-
lokom o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov 
se določijo do ravni proračunskih postavk 
- kontov in so priloga k temu sklepu ter se 
objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCI-
RANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za 
izvrševanje začasnega financiranja upora-

bljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Sloveni-
je, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu 
občine.  

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lah-
ko neposredni uporabniki prevzemajo in 
plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju 
začasnega financiranja prevzemajo in pla-
čujejo obveznosti v breme svojega finanč-
nega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega 
v posebnem delu proračuna. 
Nove proračunske postavke lahko nepo-
sredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 
43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OB-
DOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lah-
ko občina zadolži do višine 0 evrov.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.

Številka:  Ž-63/2010 
kRaj, DatUm: tRziN,  08.12.2010

ŽUPaN: aNtON PeRŠak, l.R.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 3/06 in 
8/06), Poslovnika občinskega sveta Obči-
ne Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 
in 5/04) in Sklepa o ustanovitvi Sveta Ob-
čine Trzin za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu (Ur.v. OT, št. 10/99) na 3. 
redni seji dne 22.12.2010 sprejel

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA 
O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU 
ČLANOV SVETA OBČINE TRZIN 

ZA PREVENTIVO IN VZGOJO  
V CESTNEM PROMETU

V tretjem odstavku Sklepa o razrešitvi in 
imenovanju članov Sveta Občine Trzin za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
št. 10-1.2/2007 (Ur. v. OT, št. 10/2007), se 
ime Lidija Babnik, Lista za trajnostni ra-
zvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani na-
domesti z imenom Dušan Kostrevc, Lista 
za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani.

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

Številka:  3-13.1/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010  aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 
94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: Up-2925
/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 
št. 16/2007 – UPB 5, 36/2008 in 58/2009 
(64/2009 popr., 65/2009 popr.), Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraže-
valnega zavoda Osnovna šola Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin, št. 4/2002, 8/09 in 3/10) 
in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03,3/06 in 8/06) na 3. 
redni seji dne 22.12.2010 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU TREH 
PREDSTAVNIC USTANOVITELJICE 

V SVET ZAVODA OŠ TRZIN 

Občinski svet Občine Trzin imenuje Mari-
jo Hribar Tekavec, Melito Novak in Judi-
to Šlibar za predstavnice ustanoviteljice v 
Svet zavoda Osnovne šole Trzin, za obdo-
bje štirih let od uveljavitve sklepa dalje.

S sprejemom tega sklepa preneha velja-
ti Sklep št. 34-7.1/2010, z dne 21.07.2010 
(Ur. Vestnik OT, št. 06/2010, 27.07.2010). 

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

Številka:  3-13.2/2010  ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010  aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 
RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 Odl.US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010) in Statuta Občine 
Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/2002, 5/2003, 3/06 in 8/06) na 3. redni 
seji dne 22.12.2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije OS za spremljanje 
in preverjanje utemeljenosti predlogov 
za spremembe ekonomske cene progra-
ma otroškega varstva v JZ OŠ Trzin

Občinski svet Občine Trzin ustanavlja Ko-
misijo OS za spremljanje in preverjanje 
utemeljenosti predlogov za spremem-
be ekonomske cene programa otroškega 
varstva v JZ Osnovna šola Trzin.
V komisijo se imenujejo:

predstavnik občinskega sveta; član Od-•	
bora za finance;
predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo •	
in šport in dejavnost društev;
predstavnik občine; višji svetovalec žu-•	
pana za družbene dejavnosti;
predstavnik Osnovne šole Trzin;•	
predstavnik enote vrtca Trzin;•	
Anica Mušič in•	
Klavdija Tretjak.•	

Naloge komisije:
proučitev utemeljenosti predlogov jav-•	
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Trzin za spremembo cene 
programa otroškega varstva; 
proučevanje vseh možnosti za raciona-•	
lizacijo poslovanja Enote OŠ Vrtec Trzin, 
izkoriščanje notranjih rezerv in znižanje 
stroškov program otroškega varstva,
spremljanje in reševanje drugih zadev •	
s tega področja po nalogu občinskega 
sveta.

Mandat komisije sovpada z  zaključkom 
mandata občinskega sveta, prej pa se lah-
ko zaključi zaradi prenehanja funkcije po-
sameznih članov ali predsednika komisi-
je.

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

Številka:  3-13.3/2010 ŽUPaN:
DatUm:   22.12.2010   aNtON PeRŠak, l.R.
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