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URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 7/2011, 28. september 2011

URADNI VESTNIK
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNa-
črt) (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) in 43/2011-ZKZ-C), 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94-07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 18. čle-
na Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 48. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
3/99, 10/2000, 5/2004) je Občinski svet Občine Trzin na 9. 
redni seji, dne 21.09.2011, sprejel

SKLEP 

1. Sprejme se obvezna razlaga določila pod točko 1.2. 
Dopustne gradnje in druga dela, poglavja 1. Vrste pose-
gov v prostor in njihova namembnost, v 105. členu Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni 
del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 08/2010), v smislu, da 
besedna zveza »-rušitev-novogradnja« pomeni, da je v 
tem območju dovoljena tudi novogradnja brez predhodne 
rušitve.

2. Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem vestniku Ob-
čine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 9-1.1/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNa-
črt) (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/08-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) in 43/2011-ZKZ-C), 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94-07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 18. čle-
na Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 48. člena Poslovnika Ob-
činskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
3/99, 10/2000, 5/2004) je Občinski svet Občine Trzin na 9. 
redni seji, dne 21.09.2011 sprejel

SKLEP

Občinski svet se seznanja s Sklepom o začetku pripra-
ve sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Občine Trzin-izvedbeni del.

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

Številka: 9-1.2/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), 7. Člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. 
RS, št. 24/00), Programa razvoja športa v Občini Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 11/03), Pravilnika o vrednotenju 
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in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin, št. 10/05) in Statuta Občine Trzin (Ur. 
vestnik občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 
9. redni seji, dne 21.09.2011 sprejel

SKLEP

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uresničevanju 
letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2010.

Številka: 9-3/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), Zakona o športu (Ur. l. RS štev. 22/98), Nacio-
nalnega programa športa v Republiki 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 in 2/06) in 
Programa razvoja športa v Občini Trzin (Ur.v. Občine Tr-
zin, št. 11/03) na 9. redni seji dne 21.09.2011 sprejel

PRAVILNIK 
O VREDNOTENJU IN SOFINANCIRANJU 
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI TRZIN 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih 
Občina Trzin na osnovi določil Zakona o športu in usmeri-
tvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
ter Programa razvoja športa v Občini Trzin, zagotavlja v 
vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Trzin določa po-
goje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sred-
stev za sofinanciranje programov športa v Občini Trzin.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SRED-
STEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTIH PROGRAMOV 

2. člen

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosil-
ci in izvajalci športne dejavnosti, ki:

• imajo sedež v Občini Trzin,
• imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• delujejo do objave javnega razpisa na območju občine 

vsaj 1 leto in 
• društva, ki nimajo sedeža v Trzinu, za mladinske selek-

cije, v katerih trenirajo občani Trzina.

3. člen

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa lahko ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena 
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

• športna društva in klubi s sedežem na območju Občine 
Trzin,

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,

• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-
zacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani 
za opravljanje dejavnosti na področju športa in organi-
ziranje prireditev,

• zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja 
Občine Trzin.,

• Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj obmo-
čja občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kate-
ri trenirajo vsaj trije občani Občine Trzin, izključno za 
sofinanciranje najemnin športnih objektov, (ali uporabo 
telovadnice OŠ Trzin) 

• vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki lahko kan-
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didirajo za subvencijo Občine Trzin za stroške vadbe in 
tekmovanj. 

4. člen

Občinska proračunska sredstva namenjena športnim pro-
gramom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature 
na javnem razpisu.

Izvajalci, ki na javnem razpisu ne kandidirajo pravočasno, 
izgubijo možnost sofinanciranja za tekoče proračunsko leto. 
Morebitne akontacije dotacij morajo ti izvajalci vrniti v roku 
30 dni od poteka roka za kandidaturo na javnem razpisu. 

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi 
programi za proračunska sredstva Občine za posamezne 
vsebine, določene s tem pravilnikom, kandidirajo na raz-
pisu le enkrat.

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI 
SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV OBČINE

5. člen

S sredstvi občinskega proračuna Občine Trzin se po tem 
pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi 
vsebinami:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega iz-
obraževalnega programa:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

Na ravni Občine se izvajajo programi »Zlati sonček«, 
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne de-
javnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za 
predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibal-
nih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in 
spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja 
osebnosti.

Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni ka-
der, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.

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

Na ravni Občine se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Kr-
pan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za 
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, 
izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih 
šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih 
tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih 
programov na skupino z največ 20 otroki ter objekt v na-
vedenem obsegu.

1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport:

V programe se vključujejo otroci od 6. do 15. leta starosti, 
ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne zna-
čilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhun-
ski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati 
prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno 
izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna 
športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in 
šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem 
športnih zvez.

Programi so razdeljeni v tri starostne skupine:

a) cicibani, cicibanke, 
b) mlajši dečki in deklice, 
c) starejši dečki in deklice.

Na ravni Občine se v primeru izpolnjevanja potrebnih po-
gojev lahko sofinancira: objekt, strokovni kader v obsegu 
240 ur za skupino a/, do 400 ur za skupino b/, in do 800 
ur za skupino c/, materialni stroški programa, meritve in 
spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje oziroma 
zdravniški pregledi.

1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami:

Na ravni Občine se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 
ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt, za 
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programe kot npr.: programi jahanja za otroke s posebnimi 
potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.

1.5. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta 
starosti:

Dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne 
programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, za-
gotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravlja-
nje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje 
zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove po-
trebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni Občine se sofinan-
cira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z 
največ 20 mladimi in objekt.

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport:

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki 
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerlji-
vih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni 
so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od speci-
fičnosti športne zvrsti: 400 – 1100 ur. Na ravni Občine se 
sofinancira: strokovni kader in objekt.

Programi se sofinancirajo, če zadostijo prostorskim, ka-
drovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo 
programa, ki jih določita Ministrstvo za šolstvo in šport in 
OKS -ZŠZ.

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami od 
15. do 20. leta starosti:

Zajema ustrezno skrb za vključevanje mladine od 15. do 
20 leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na 
ravni občine se lahko sofinancirajo programi športne vad-
be, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posame-
zne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokov-
nega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 
mladimi in objekt.

2. Športna rekreacija:

Na ravni občine se sofinancira 80 ur programa vadbe na 

skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih 
panogah in najemnina objekta. Za socialno in zdravstve-
no ogrožene, občane, starejše od 65 let in na področju 
individualnih športov za delo v skupinah z vsaj 10 člani , 
se sofinancira tudi strokovni kader.

Za društva, ki bodo zagotavljala redno organizirano obliko 
vadbe in organizirana tekmovanja se programi vrednotijo 
v povečanem obsegu kot je razvidno iz preglednice.

Povečan obseg oziroma sredstva bodo namenjena tudi 
vsem organiziranim aktivnostim, ki so v programu za pri-
dobitev Športne značke Občine Trzin (sredstva za organi-
zacijo prireditev).

3. Kakovostni šport

Pri teh programih gre za nastope v uradnih tekmovalnih 
sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega 
prvaka ter obsega priprave in športna tekmovanja ekip in 
posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektiv-
nih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa.

Na ravni Občine se sofinancira najemnina objekta (telo-
vadnice, druga igrišča na območju občine in smučišče v 
Dolgi dolini) za 320 ur, ki je različna za različne športne 
panoge, glede na uporabo športnega objekta. 

4. Vrhunski šport

V okviru posebej razpisane vsote občina sofinancira vadbo 
in tekmovanja vrhunskih športnikov s stalnim bivališčem 
v Občini Trzin, ki imajo status svetovnega, mednarodne-
ga in perspektivnega razreda in so hkrati člani športnega 
društva oziroma kluba s sedežem v občini Trzin.

Na ravni občine se lahko sofinancira strokovni kader in 
objekt:

• Za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah 
največ 1200 ur programa.

• V kolektivnih športnih panogah za ekipe društva oziro-
ma kluba s sedežem v Občini Trzin, katerih člani so ka-
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tegorizirani vrhunski športniki največ 1200 ur programa.
• Za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah 

največ 1000 ur programa.

Vrhunske športnike občina sofinancira na podlagi njihove 
kategorizacije, ki se ugotavlja na podlagi uradnih obvestil 
OKS-ZŠZ:

• Status svetovnega razreda največ 1200 ur programa
• Status mednarodnega razreda največ 1000 ur programa
• Status perspektivnega razreda največ 800 ur programa

5. Šport invalidov

Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih spo-
sobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila 
in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s špor-
tom. Na ravni Občine se izvajajo 80-urni programi na sku-
pino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se lahko uporaba 
objekta in strokovni kader.

6. Razvojne in strokovne naloge v športu:

Občina na podlagi namenskih sredstev določenih z letnim 
programom športa sofinancira naslednje razvojne in stro-
kovne naloge v društvih oziroma izvajalcih športnih pro-
gramov.

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

Na ravni Občine se lahko sofinancira izobraževanje, uspo-
sabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, v skladu s 
potrebami izvajalcev in programom razvoja športa v Ob-
čini. Sofinancira se redni študij na Fakulteti za šport, ter 
razni izobraževalni in licenčni seminarji.

Glede na višino sredstev določenih z letnim programom 
športa se sofinancira tri (v primeru zadostne višine sred-
stev več programov) najbolj ustrezne programe društev. 
Prednost imajo programi, ki predvidevajo izobraževanje 
za delo z otroki in mladino od teh pa področja iger (košar-
ka in nogomet) ter individualni športi (atletika, smučanje, 
gimnastika, plavanje, strelstvo in kolesarstvo).

6.2. Znanstvenoraziskovalna dejavnost

Sofinancirajo se lahko projekti in raziskave, ki so po-
membni za razvoj športa v Občini in so večinsko sofinan-
cirani s strani države.

6.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na po-
dročju športa

Občina lahko sofinancira dejavnost nabave in izdajanja stro-
kovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih 
publikacij, propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti 
ter razvoj računalniške podpore pri posameznih izvajalcih. 

6.4. Velike mednarodne, državne medobčinske in občin-
ske športne prireditve športnih društev

Občina lahko sofinancira materialne stroške športnih pri-
reditev, ki jih navaja 52. člen Zakona o športu in med-
občinske ter občinske prireditve, katerih namen je spod-
bujanje motivacije za šport, športno aktivnost, in ki imajo 
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, ra-
zen šolskih športnih tekmovanj. Občina bo sofinancirala 
prireditve, katerih organizatorji kandidirajo za sredstva na 
podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih pro-
gramov izvajalcev v skladu s programom razvoja športa 
v Občini Trzin.

Organizatorji, ki ne kandidirajo na javnem razpisu, ne pri-
dobijo pravice do sofinanciranja športne prireditve.

Višina sredstev za sofinanciranje večjih športno rekreativ-
nih prireditev se določi s proračunom Občine Trzin, letnim 
programom športa oziroma z javnim razpisom. Prireditve 
za Športno značko Občine Trzin se sofinancirajo glede na 
število prireditev in razpoložljiva sredstva, določena z le-
tnim programom športa. Občina sofinancira tudi manjše pri-
reditve športnih društev oziroma klubov po njihovi zamisli. 

6.5. Delovanje društev in športnih zvez na ravni Občine

Sredstva za delovanje športnih društev so zagotovljena v 
okviru sredstev namenjenih za dejavnost društev oziroma 
izvajalcev športnih programov.
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Sredstva za delovanje morebitnih športnih zvez v Občini, 
kot prostovoljnih združenj, se v začetku delovanja zago-
tavljajo podobno kot za društva v okviru sredstev name-
njenih za dejavnost društev in drugih izvajalcev športnih 
programov.

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN 
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME 

a) Javni razpis

6. člen

Vsakoletni javni razpis na podlagi Letnega programa 
športa, sprejetega na seji Občinskega sveta, izvede žu-
pan Občine Trzin ali komisija, ki jo v skladu s Statutom 
Občine Trzin imenuje župan ob razpisu.

Javni razpis mora biti pripravljen tako, da se posebej od-
dajo prijave in posebej ovrednotijo programi za:

• Sofinanciranje izvajanja rednega programa dela (dota-
cije za delo športnih društev),

• Sofinanciranje prireditev s področja športa in vse prire-
ditve Športne značke občine Trzin,

• Sofinanciranje najemnin,
• Sofinanciranje občinskih tekmovanj v organizaciji različ-

nih izvajalcev, 
• Sofinanciranje vadbe in tekmovanj vrhunskih športnikov.

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu decembru za 
prihodnje proračunsko leto ali v januarju za tekoče prora-
čunsko leto. Razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin.

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za 
posamezne vsebine športnih programov, kot je oprede-
ljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na 
način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za 
vrednotenje programov.

Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potenci-
alnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo 
prijave.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le pro-
grami izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z 
razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa posameznega 
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 
8 dni po roku za oddajo prijave.

Če v posameznem društvu deluje več sekcij, je potrebno 
navesti programe sekcij po športnih panogah in starostnih 
kategorijah.

b) Razpisna komisija:

7. člen

Razpisno komisijo sestavljajo člani oziroma članice Odbo-
ra občinskega sveta Občine Trzin, pristojnega za šport in 
dva člana občinske uprave, ki ju imenuje župan.

Naloge komisije so:

• priprava razpisnega gradiva,
• pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena 

tega pravilnika,
• pregled vrednotenja prijavljenih športnih programov v 

skladu z določili tega pravilnika,
• priprava poročil o delitvi in porabi sredstev, ki se posre-

dujejo županu, ostalim organom in strokovnim službam 
Občine Trzin,

• priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 
14. člena tega pravilnika,

• priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe me-
ril za vrednotenje športnih programov,

• izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.

Vrednotenje prijavljenih športnih programov in druge ad-
ministrativne ter strokovne naloge za komisijo opravi ob-
činska uprava. 

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

Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 15 dni vložijo pri-
tožbo na izdani sklep. Po pravnomočnosti sklepa z izbra-
nimi izvajalci športnih programov Župan podpiše pogodbe.

Občinska uprava in Komisija do konca proračunskega ob-
dobja spremljata izvajanje programov in analizirata poro-
čila izvajalcev ter podaja predloge ukrepov, vse v skladu s 
14. členom tega pravilnika.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

8. člen

Vrednotenje športnih programov posameznih izvajalcev 
se izvaja v skladu z določbami tega pravilnika. Obseg 
programa in elementi za vrednotenje so izraženi v točkah. 
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj 
vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko 
nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofi-
nanciranje.

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na 
skupno število točk vseh izvajalcev prijavljenih na javni raz-
pis ter višino razpoložljivih namenskih sredstev v proraču-
nu oziroma letnem programu športa za dejavnosti društev 
ali namenskih sredstev za posamezni razpisani program.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV ŠPORTA

9. člen

Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov 
izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v 
štiri skupine:

1. skupina:

Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih špor-
tniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne 
panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

2. skupina:

Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne pano-
žne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka.

3. skupina:

Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.

4. skupina:

Izvajalci miselnih iger.

V posamezni skupini izvajalci športnih programov prido-
bivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost 
dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja raz-
vitosti športa v Občini Trzin.

V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost špor-
tne panoge upoštevani:

a)  število članov z območja Občine Trzin s plačano čla  
narino,

b)  število registriranih tekmovalcev v nacionalnih pano-
žnih zvezah,

c) razširjenost dejavnosti v državi, svetu – olimpijska di-
sciplina,

d)  uvrščenost športne panoge med prednostne v skladu 
s Programom razvoja športa v Občini Trzin..

Pri športno rekreativnih društvih sta prednostna kazalca 
a) in c).
 
Kot kazalci za uspešnosti športnih društev so upoštevani:

a)  raven tekmovanja,
b)  uvrstitev v tekmovanju v zadnjih dveh tekmovalnih se-

zonah,
c)  usposobljenost strokovnega kadra in sodelovanje v 

»rekreacijskih« tekmovanjih,
d)  organizirano delo z mlajšimi kategorijami (panožne šole),
e)  število kategoriziranih športnikov registriranih članov 

društva.
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Pri športno-rekreativnih društvih je prioriteten ka-
zalec c), pri društvih, ki se uvrščajo v kakovostni in 
vrhunski šport ter športno vzgojo otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa kazalca 
a) in e).

Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa 
športa so:

• obseg programa,
• velikost vadbene skupine,
• vrednost ure strokovnega kadra,
• vrednost ure najema športnega objekta,
• materialni stroški za izpeljavo programov,
• drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega 

programa športa v Republiki Sloveniji.
• število udeleženih občanov Občine Trzin 

Uporaba kazalcev razširjenosti in uspešnosti, ter vrednost 
elementov je razvidna iz priloženih preglednic, ki so se-
stavni del tega pravilnika. 

VII. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT 
IN NAČIN FINANCIRANJA 

10. člen

Občina Trzin v vsakoletnem proračunu zagotavlja sred-
stva za:
 
1. izvajanje nacionalnega programa športa,
2. delovanje športnih društev v občini Trzin in izvajanje 
ostalih nalog na področju športa.
 
1. Sredstva za izvajanje nacionalnega programa športa 

11. člen

Sredstva namenjena izvajanju nacionalnega programa 
športa se zagotavljajo na posebni proračunski postavki 
za sofinanciranje športnih programov izvajalcev, ki jih ta 
pravilnik podrobno opredeljuje v 5.členu. Nadalje se sred-
stva delijo glede na vsebine, ki jih opredeljuje 5. člen tega 
pravilnika.
 

Obseg sredstev za izvajanje programov vsebin pod 1., 2., 
3., 4. in 5. točko 5. člena tega pravilnika se določijo na 
osnovi določenega števila točk za posamezen element, ki 
se vrednoti (strokovni kader, objekt), opredeljenega v 10. 
in 9. členu tega pravilnika in je razviden v preglednicah, ki 
so priloga tega pravilnika.

Sredstva za izvajanje programov interesne športne vzgo-
je predšolskih in šolskih otrok (5. člen, točki 1.1 in 1.2.) se 
izvajalcu (osnovna šola in vrtec) namenijo posebej. Nad-
zor nad izvedbo in izvajanje programov v skladu s pred-
pisi vrši Zavod za šport in rekreacijo Domžale na podlagi 
pogodbe.
 
Sredstva za izvajanje programov vsebin iz 6.1., do točke 
6.5. so določena v 5. členu tega pravilnika v deležu glede 
na celotna razpoložljiva sredstva za izvajanje nacional-
nega programa športa v skladu z njegovimi usmeritvami. 
Določena so v skupnih sredstvih za sofinanciranje špor-
tnih programov izvajalcev ali ločeno na posebni prora-
čunski postavki za te namene (sofinanciranje razvojnih in 
strokovnih nalog v športu – skupni programi). Delitev teh 
sredstev se določi z letnim programom športa. Sredstva 
za posamezne izobraževalne programe se vrednoti v ob-
segu, ki je razviden iz priložene preglednice. 

K skupnim sredstvom za sofinanciranje športnih pro-
gramov izvajalcev se prištejejo tudi sredstva, ki so na-
menjena za sofinanciranje najema telovadnic in drugih 
športnih površin. Ta sredstva se društvom razdelijo v 
deležu, ki se določi na podlagi obsega števila ur naje-
ma, kar je razvidno iz pogodb o najemu prostorov ali 
prejetih računov.

Sredstva za sofinanciranje najema telovadnic in drugih 
objektov se izvajalcem nakažejo na podlagi predloženih 
računov za najem.

12. člen

Športni programi se financirajo na osnovi pogodb, skle-
njenih med Občino Trzin in izvajalci programov. Pogodba 
se sklene v 15 dneh po poteku roka za pritožbo na sklep o 
razdelitvi sredstev za tekoče proračunsko leto. 
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Pogodbe morajo vsebovati:

• ime ali firmo, naslov ali sedež, davčno in matično števil-
ko ter transakcijski račun izvajalca;

• vsebine in obseg programov ter višino sredstev za do-
govorjene športne programe iz občinskega proračuna 
za tekoče leto;

• čas realizacije programov;(npr.: v letu _ _ _ _),
• rok in način izplačila sredstev;
• roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju 

programov in o namenski porabi sredstev; 
• ostale medsebojne pravice in obveznosti (pogoje za iz-

plačila, vračila sredstev v primeru nenamenske porabe 
ali v primeru posredovanja neresničnih podatkov o dru-
štvu – število članov društva, aktivnost društva, strokov-
ni kader)

Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za 
sofinanciranje programov vsebin pod 1., 2., 3., 4., 5. in 
6. točko 5. člena tega pravilnika nakazujejo na transak-
cijske račune izvajalcev programov v skladu z določbami 
pogodb.
 
Pogoj za nakazilo sredstev za najemnino športnih 
objektov je predložena pogodba o uporabi športnega 
objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem 
športnega programa, iz katere izhaja finančna obve-
znost izvajalca športnega programa oziroma računa za 
najem objekta.
 
Sredstva za sofinanciranje programov pod 6. točko 5. 
člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na osno-
vi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek 
obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine, če so 
ta sredstva posebej določena v proračunu oziroma letnem 
programu športa. 

13. člen

Izvajalci programov morajo najkasneje do 1. septembra 
tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje do 31. 
3. naslednjega leta finančno poročilo in poročilo o izvedbi 
programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Po-
ročilo pošljejo Strokovni službi Občine.
 

V primeru, da se po pregledu polletnih poročil ugotovi, da 
se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis, 
opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh 
programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zago-
tovljena v pogodbi.
 
V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali 
izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupraviče-
no pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem prora-
čunskem obdobju. 

Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne iz-
vaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega pro-
računa, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, vrniti v občinski proračun.
 
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru, 
če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mi odobrena 
proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za kate-
rega stroški dejansko ne nastajajo.

Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku, 
ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se sma-
tra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana 
proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, vrniti v občinski proračun.
 
Strokovna služba v zvezi z določili tega člena razpisni 
komisiji in županu predlaga ustrezne ukrepe. Na podlagi 
predlogov izda župan sklepe.
 
Župan lahko na posredovani predlog na podlagi zadrža-
nih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četr-
tega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s poseb-
nim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg 
dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju 
športnih programov. 

14. člen

Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in 
porabe dodeljenih sredstev opravljajo Odbor za šport ob-
čine Trzin in strokovne službe in organi Občine Trzin.
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2. Sredstva za delovanje združenja športnih društev 
ali zvez: 

Občina Trzin zagotavlja v okviru sredstev za sofinancira-
nje športnih programov društev del sredstev za admini-
strativno poslovanje združenj športnih društev. 

Ustanovitev Športne zveze je zakonska pristojnost špor-
tnih društev-klubov, zato ustrezna sredstva za delovanje 
zveze zagotavljajo posamezna športna društva iz sred-
stev, ki jih prejmejo na podlagi tega pravilnika za svojo 
dejavnost.

3. Sredstva za vzdrževanje in investicije v športne 
objekte:

15. člen

Sredstva za vzdrževanje in investicije v športne objek-
te občinskega pomena v občini Trzin se zagotavljajo v 
vsakoletnem proračunu na posebnih proračunskih po-
stavkah. 

Izvajalci športnih programov so dolžni posredovati zahte-
ve sočasno s prijavo na razpis za športne programe, po 
posameznih segmentih porabe in sicer:

3.1. Najem telovadnic in športnih površin,
3.2. Tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki so njihova 
last ali so jim dani v upravljanje,
3.3. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
3.4. Novogradnje športnih objektov,

Občina Trzin bo zagotavljala del sredstev za tekoče in in-
vesticijsko vzdrževanje tistih športnih objektov, ki so v lasti 
ali v upravljanju oziroma dolgoročnem najemu (najmanj 
10 let) športnih društev in na katerih se izvaja športna de-
javnost za otroke in mladino, ki predstavljajo v skupni de-
javnosti posameznega društva oziroma v skupni strukturi 
aktivnega članstva več kot 70 %.

Sredstva za športne objekte se letno razdelijo na podlagi 
ugotovljenih prioritet in potreb in v primeru, če so predho-
dno načrtovani in vključeni v letni proračun.
 

4. Sredstva za velike mednarodne, državne, medob-
činske in občinske športne prireditve

16. člen

Organiziran pristop k razvoju športa in športne rekreacije 
bo Občina Trzin sofinancirala z namenskimi sredstvi za 
naslednje športno-rekreativne prireditve:

1. Športna značka Občine Trzin

Sofinancirajo se prireditve, določene s Programom ra-
zvoja športa v Občini Trzin oziroma z Letnim programom 
športa, ter zaključna prireditev ob podelitvi športne znač-
ke Občine Trzin.

Vsak izvajalec mora omogočiti vsaj 2 (dva) termina za po-
samezno disciplino iz nabora disciplin za dosego športne 
značke Občine Trzin (2x pohod, 2x planinski pohod, 2x 
smučarski tek, 2x Cooperjev test idr.). 

2. Tradicionalne športno-rekreativne oziroma športne pri-
reditve Občine Trzin, v okviru katerih se lahko odvijajo tudi 
rekreativne discipline za dosego športne značke Občine 
Trzin.

Sofinancira se največ 5 prireditev, kot npr.:

2.1. Tek Petra Levca Trzin,
2.2. Otroška olimpiada Trzin,
2.3. Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin,
2.4. Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin (strelstvo),
2.5. Šahovski turnir ob občinskem prazniku Trzin.

Za obe skupini prireditev iz tega člena Občina Trzin ob-
javi poseben razpis, v katerem podrobno določi pogoje 
za izvedbo prireditve in višino sredstev za sofinanciranje 
izvedbe teh prireditev. Razpis pripravi in izpelje občinska 
uprava.

Višina sredstev za posamezno prireditev je odvisna letne-
ga proračuna in letnega programa športa. 
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VIII. KONČNE DOLOČBE 

17. člen

Vrste in število prireditev društev-izvajalcev, ter prireditev, ki jih posebej razpisuje Občina Trzin, se lahko v posame-
znem letu spremenijo po nazivu in vsebini. Spremembe veljajo, če so sprejete z letnim programom športa.

18. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa se začne s 1.1.2012. 

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN

Vrsta-naziv programa
Obseg po NPŠ-štev.ur Priznano za vrednotenje velikost vred.ure vredn.ure

str.kader objekt mat.str. str.kader objekt mat.str. skupine kader v T objekt v T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Int.športna vzgoja otrok, mladine in študentov

1.1.1.Int.šport.vzgoja predšol.otrok 60 60 prop.grad. 60 60 prop.grad. 10-20 10 P-OBJ

1.1.2.Int.šport vzgoja šoloobvez. otrok 80 80 prop.grad. 80 80 prop.grad. do 20 10 P-OBJ

1.1.3. Int.športna vzgoja mladine 80 80 80 80 do 20 10 P-OBJ

1.1.4. Int.šp. Vzgoja študentov 80 80 80 80 do 20 10 P-OBJ

1.2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

1.2.1 Šp. vzgoja otrok s pos. potreb. 80 80 80 80 do 10 10 P-OBJ

1.2.2.Šp. vzgoja mladine s pos.potreb. 80 80 80 80 do 10 10 P-OBJ

1.3.1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakov. in vrhunski šport

1.3.1. Šp. vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

a) cicibani, cicibanke 240 240 da 240 240 da p-sk 15 P-OBJ

b) mlajši dečki in deklice 240-400 240-400 da 400 400 da p-sk 15 P-OBJ

c) starejši dečki in deklice 300-800 300-800 da 800 800 da p-sk 15 P-OBJ

1.3.2. Šp. vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

a) mlajši mladinci in mladinke 700-900 700-900 900 900 p-sk 20 p-obj

b) starejši mladinci in mladinke 900-1100 900-1100 1100 1100 p-sk 20 P-OBJ

2.1. Športna rekreacija 80 80 20 10 P-OBJ

2.2. športna rekreacija -nad 65 let 80 80 80 80 20 10 P-OBJ

3. kakovostni šport 320 320 p-sk 30,00/P-OBJ

4. vrhunski šport 1200 1200 Do 1200 Do 1200 p-sk 10 P-OBJ

5. šport invalidov 80 80 80 80 10 10 P-OBJ

SKUPAJ

Vrednost točke: Sredstva za vse programe društev v LPŠ/število točk vseh prijavljenih društev
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NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN
Vrednotenje izobraževanja

1. IZOBRAŽEVALNI TEČAJ ŠT. TOČK

1.1. seminarji za pridobitev višje strokovne usposobljenosti 150

1.2. seminarji za pridobitev naziva trener- vaditelj 90

1.3. seminarji za pridobitev naziva inštruktor ali sodnik 60

Vrednost točke: namenska sredstva za izobraževanje/ število točk

2. LICENČNI SEMINARJI ŠT. TOČK

2.1. Razni licenčni seminarji do 20 ur 60

2.2. licenčni seminarji sodniki in drugi 35

Vrednost točke: Namenska sredstva za izobraževanje/ število točk

Sofinancira se največ tri najbolj ustrezne programe društev, med katerimi se glede na pridobljeno število točk razdeli 
vsa predvidena sredstva določena z Letnim programom športa.

NORMATIVI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI TRZIN
Število športnikov v vadbeni skupini

zap.
št.

individualne 
panoge

Kakovostna šport vzgoja otrok športna vzgoja 
mladine kakovostni

šport
vrhunski
šport

programi.
int. šp. 
vzgojeI. II. III IV. V.

1 atletika 10 8 8 6 6 4 4 16
2 kolesarstvo 10 8 8 6 6 4 4 16
3 planinstvo-alpinizem 10 8 8 6 6 4 4 16
4 planinstvo-šp.plezanje 10 8 8 6 6 4 4 16
5 smučanje-alpsko 10 8 8 6 6 4 4 16
6 smučanje-teki  8 8 6 6 4 4 16
7 strelstvo  8 8 8 8 4 4 16
8 Šah, miselne igre 8 8 8 6 6 4 4 16
9 športno plezanje 10 8 8 6  6 4  4 16
10 Oreintacijski tek 8 8 6 6 6 4 11
 športno- rekreativni programi      

Individualne panoge 10
 kolektivne panoge        20
1 košarka 12 12 12 12 12 12 12 12
2 Mali nogomet 12 12 12 12 12 12 12 12
3 odbojka 12 12 12 12 12 12 12 12

Opomba:
1. društvom s kakovostnim športom in športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 

prizna sofinanciranje za obvezne selekcije, ki so določene s pravili panožne zveze.
2. Za izračun se upoštevajo dejanske vsebine programov, ki jih društvo prijavi na razpis.

Številka: 9-4/2011          ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011          ANTON PERŠAK, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 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 uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 77/07, 56/08, 4/2010 
in 20/2011), 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) na 9. redni seji, dne 21.09.2011, 
sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin je na 9. redni seji 21. septem-
bra 2011 obravnaval Poročilo o uresničevanju Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2010 in ocenil, da 
je Poročilo ustrezno pripravljeno. 

Občinski svet sprejme Poročilo o uresničevanju Letnega 
programa kulture v Občini Trzin za leto 2010. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, Po-
ročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini 
Trzin za leto 2010 pa na spletni strani Občine Trzin. 

Številka: 9-5/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19 in 51/2010) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 2/1999, 4/2000, 5/2003, 2/2006 in 8/2006) je Občin-
ski svet Občine Trzin na 9. redni seji, dne 21.09.2011, 
sprejel

PRAVILNIK
O PODELITVI NAGRAD ZA DOSEŽKE NA PODROČJU 

INOVACIJ V OBČINI TRZIN

1. člen

S tem pravilnikom se določijo merila, način in postopek 
zbiranja, ocenjevanja ter podeljevanja nagrad za inovativ-
ne dosežke na območju Občine Trzin. 

2. člen

Nagrade po tem pravilniku, največ tri, se podeljujejo za 
najboljše inovacije, ki so bile prijavljene na razpis. 

3. člen

Nagrade se lahko podelijo občanom ali občankam Občine 
Trzin, društvom, pravnim osebam, samostojnim podjetni-
kom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin. 

4. člen

Inovacije po tem pravilniku so definirane v skladu s pravili 
OECD (Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj) kot sledi:

• inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli v izde-
lek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja 
ustvarjalnosti v dobiček;

• inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter 
bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inova-
cija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, 
storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postop-
ka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bi-
stveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na 
trgu; 

• inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, or-
ganizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

• inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega 
razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij 
ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo pod-
jetje.
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Inovacija je tehnološka in netehnološka koristna novost, 
ki jo za tako opredelijo odjemalci. 

Koristnost novosti v praksi se dokazuje z uspešno prodajo 
na domačem ali mednarodnem trgu, v primeru koristne 
uporabe v organizaciji, kjer je nastala, pa s podatki upo-
rabnikov.

5. člen

Postopek zbiranja predlogov za podelitev nagrad izpelje 
komisija, ki jo imenuje župan občine. 

Komisija vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov 
za podelitev nagrad, v katerem natančno določi, kdo vse 
lahko predlaga, komu naj se podeli občinska nagrada in 
katere podatke oziroma kakšno obrazložitev mora vsebo-
vati predlog. 

V razpisu mora biti povsem jasno naveden tudi rok, do 
katerega se zbirajo predlogi. 

6. člen

Na podlagi prispelih predlogov komisija pripravi predlog o 
podelitvi nagrad, ki ga predloži v potrditev županu občine.

Komisija lahko predlaga županu občine, naj podeli največ 
toliko nagrad, kot je določeno s tem pravilnikom. Lahko pa 
predlaga, da se podeli manj priznanj in nagrad. 

7. člen

Občinska nagrada se podeli v denarni obliki. Višino na-
grad predlaga komisija v okviru zneska v proračunu.

8. člen

Komisija vrednoti inovacijske prijave po naslednjih kriterijih:

1. Inventivnost

1.1. Izvirnost: 
V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od pozna-
nega stanja v podjetju, v državi ali v svetu ali od obsto-

ječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna 
vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi 
z obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali kon-
kurenčnimi.

1.2. Zaščita novosti: 
Ali je invencija varovana s patentom, ali je v postopku 
pridobivanja patentne zaščite, ali je invencija varova-
na s poslovno skrivnostjo ali z drugimi oblikami varo-
vanja …

2. Gospodarski rezultati

2.1. Doseženi gospodarski rezultati: 
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in 
v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, 
znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, 
povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pra-
vic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki 
niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih 
kot take opredelijo odjemalci …

2.2. Pričakovani gospodarski rezultati: 
Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in 
v %), povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, 
znižanje stroškov poslovanja, nova delovna mesta, 
povečan BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pra-
vic intelektualne lastnine, druge koristi za podjetje, ki 
niso finančno merljive, druge koristne novosti, ki jih 
kot take opredelijo odjemalci …

3. Trajnostni vidik

3.1. Trajnostni učinki inovacije na inovacijski sis-
tem: 
Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-ino-
vacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence pod-
jetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil 
razvoj timskega dela, vzpodbudil sodelovanje z znan-
stveno-raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpod-
budil sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

3.2. Okoljski vidiki: 
Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja 
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(na delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi 
na okolje izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni 
vplivi), pomembnost inovacije za počutje uporabni-
ka, proizvodni viri (neobnovljivi naravni viri, odpadki, 
učinkovita raba materialov, učinkovita raba energije, 
delovna obremenitev, emisije toplogrednih plinov), na-
slavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); ener-
getske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje 
po koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 9-6/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/2010 
Odl.US: U-I-176/08-10), 53. člena Zakona o javnih finan-
cah (Ur.l. RS, št. 11/2011-UPB4), Zakona o društvih (Ur.l. 
RS, št. 64/2011-UPB2), Zakona o humanitarnih organiza-
cijah (Ur.l. RS, št. 98/2003, 61/2006-ZDru-1) in 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 9. redni seji dne 21. 9. 2011 
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PRAVILNIKA

O FINANCIRANJU IN SOFINANCIRANJU PROGRA-
MOV ZA PODROČJE HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 

IN PRIREDITEV HUMANITARNIH DRUŠTEV IN ORGA-
NIZACIJ, KI IMAJO SEDEŽ ALI DELUJEJO NA OBMO-

ČJU OBČINE TRZIN

1. člen

V 1. odstavku 5. člena Pravilnika se za besedo »organi-
zacije« doda vejica in besedilo »ki delujejo na območju 
občine Trzin« . 

2. člen

2. odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Na podlagi tega predloga občinska uprava izda sklep, s 
katerim v 30 dneh po končanem razpisu obvesti vse prija-
vljene o izidu razpisa.«

3. člen

V 1. odstavku 11. člena se za besedo »oddati« doda be-
sedilo »finančno poročilo in letno«. 

4. člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati nasle-
dnji dan po objavi v Uradnem vestniku

Številka: 9-7/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 
94/07-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 46. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/2009 
(64/2009 popr., 65/2009 popr.) in 20/2011) in 16. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda OŠ Roje (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00, 
6/07 in 2/10) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji 
dne 21.09.2011 sprejel 
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SKLEP

Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju 
gospoda Viktorja JEMCA iz Občine Lukovica za predstav-
nika ustanoviteljev v Svetu OŠ Roje v prvem letu manda-
tnega obdobja.

Občinski svet Občine Trzin pričakuje, da bo predstavnik 
ustanoviteljev redno poročal o delu Sveta OŠ Roje.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
velja za čas imenovanja predstavnika. 

Številka: 9-8.1/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/2008 
Odl.US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 79/09, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19 in 51/2010), Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/2009-
UPB13, 13/2010, 50/2010, 59/2010, 85/2010, 107/2010, 
35/2011), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Ur. 
l. RS, št. 14/06, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 1/2007 
Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 
57/2007-ZSPJS-G); 23. člena Zakona o izvrševanju Pro-
računov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur.l. 
RS, št. 96/2010 in 4/2011) in Statuta Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) 
na 9. redni seji, dne 21.09.2011, sprejel 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH IN PLAČILIH 
OZIROMA SEJNINAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, 
ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, 
ČLANOV DRUGIH ORGANOV TER DRUGIH PRED-

STAVNIKOV OBČINE TRZIN

1. člen

V 6. členu Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Ob-
čine Trzin se črta besedilo: 

»Plača oziroma plačilo župana in podžupana se izplačujejo 
hkrati z obračunom plač občinske uprave, sejnine se izpla-
čajo do 20. v mesecu; povračila, nadomestila in drugi pre-
jemki, določeni v 5. členu tega pravilnika se izplačajo najka-
sneje v desetih dneh po končanem službenem potovanju.«

in se nadomesti z besedilom: »Plača oziroma plačilo žu-
pana in podžupana se izplačujejo hkrati z obračunom plač 
občinske uprave; sejnine se izplačajo 20 dni po seji Ob-
činskega sveta; povračila, nadomestila in drugi prejemki, 
določeni v 5. členu tega Pravilnika se izplačajo najkasneje 
v desetih dneh po končanem službenem potovanju.« 

2. člen

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

Številka: 9-9/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

URADNI POPRAVEK

V Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 6/2011, z dne 26. 
avgusta 2011 se naredi naslednji popravek:

V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – iz-
vedbeni del, se številka Uradnega vestnika, v katerem je 
bil objavljen Odlok o občinskem prostorskem načrtu – iz-
vedbeni del, pravilno glasi:
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»Ur. v. Občine Trzin, št. 08/2010«. 

Številka se spremeni povsod, kjer je navedena številka 
Uradnega vestnika, v katerem je bil objavljen Odlok o ob-
činskem prostorskem načrtu – izvedbeni del.

Vse ostalo ostane nespremenjeno.

Številka: 3500-13/2011  ŽUPAN:
Datum: 28.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

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), 21. člena Zakona 
o policiji (Ur. l. RS, št. 66/09- UPB 7, 22/10 in 26/2011 Odl.
US: U-I-271/08-19), 18. člena Statuta Občine Trzin (Ura-
dni vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) 
in Sklepa o ustanovitvi Sosveta za varnost (Uradni vestnik 
OT, št. 5/2011, 26.07.2011)župan Občine Trzin sprejemam

SKLEP 
O IMENOVANJU ČLANOV SOSVETA ZA VARNOST 

IZMED OBČANOV

S tem sklepom se v Sosvet za varnost imenujejo naslednji 
trije člani, ki so predstavniki občanov:

- Stane MESAR, Trzin;
- Sašo PAVLOVIČ, Trzin in
- Tomaž KADUNC, Trzin.

Sklep začne veljati takoj.

Mandat članov Sosveta za varnost traja štiri leta od ime-
novanja.
 
Številka: ž-46/2011  ŽUPAN:
Datum: 21.09.2011  ANTON PERŠAK, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Trzin na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
l. RS št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – Odl.US: Up-2925/07-
15, U-I-21./07-18, 76/2008, 79/09 in 51/2010), Zakona o 
lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB3 in 45/2008) 
in Statuta Občine Trzin ( Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) objavlja

JAVNI POZIV 
ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATOV ZA 

NAMESTNIKE ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISI-
JE OBČINE TRZIN

Ponovno pozivamo, da nam podate predloge kandidatov 
za tri namestnike članov Občinske volilne komisije 
Občine Trzin. 

V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah se člani 
volilne komisije in njihovi namestniki imenujejo po predlo-
gih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini 
ter občanov. 

Predloge oddajte v zaprti kuverti do torka 11.10.2011, do 
14:00 ure na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Kandidaturam je potrebno predložiti soglasje kandidata, 
da se strinja s funkcijo namestnika člana Občinske volil-
ne komisije Občine Trzin. Soglasje najdete na spletni stra-
ni Občine Trzin www.trzin.si, kjer je pod obvestili objavljen 
ponovni javni poziv. 

Številka zadeve: 040-9/2011
Datum: 28.09.2011
 

 Predsednica Komisije za mandatna vprašanja,
 volitve in imenovanja

 Milica ERČULJ, l.r.
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Občina Trzin razpisuje

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNEGA 

PROSTORA

Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, oddaja v najem 
poslovna prostora na Mengeški 9, Trzin za dobo 5 let in 
sicer gostinski lokal v izmeri 108,92 m2 (z vključenim kle-
tnim prostorom v izmeri 5,48 m2) ter poslovni prostor (tre-
nutno v njem frizerski salon) v izmeri 37,14 m2. Poslovna 
prostora se oddajata v najem izključno skupaj, v skupni 
izmeri 146,06 m2. 

Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 8,10 EUR/m2 

(DDV ni vključen). Najnižji znesek višanja izklicne cene 
znaša 0,25 EUR/m2. 

Dražba bo potekala v sredo, 19.10.2011 ob 10:00 uri. Po-
polne prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška 
cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo-Mengeška 
9« najkasneje do 17.10.2011 do 13. ure. Zainteresirani 
dražitelji pa morajo do 18.10.2011 do 13. ure položiti var-
ščino v višini 1.183,00 EUR + DDV na račun št.: 01386-
0100001846, s pripisom »za dražbo-Mengeška 9«. 

Razpis in razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresi-
rani najemniki dobijo na vložišču in spletni strani Občine 
Trzin [http://www.trzin.si] od 29.09.2011. Dokumentacija 
je brezplačna. 

Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri Bojani Le-
naršič, po telefonu 01/564-45-44 ali 041-960-392.

Št. zadeve: 3528-5/2011
Datum: 22.9.2011

Občina Trzin razpisuje

JAVNO DRAŽBO
ZA ODDAJO V NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA

Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, oddaja v najem 
poslovni prostor v PT na Ljubljanski 85, Domžale za dobo 
5 let in sicer poslovni prostor vpisan v k.o. Domžale, ne-
premičnina 3.E z oznako preje E12/B4 št. 33 v pritličju v 
izmeri 80,50 m2 .

Izklicna cena za poslovni prostor znaša 12,55 EUR/m2 

(DDV ni vključen). Najnižji znesek višanja izklicne cene 
za poslovni prostor je 0,25 EUR/m2. 

Dražba bo potekala v sredo, 19.10.2011 ob 09:00 uri. Po-
polne prijave morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška 
cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo-Ljubljanska 
85« najkasneje do 17.10.2011 do 13. ure. Zainteresirani 
dražitelji pa morajo do 18.10.2011 do 13. ure položiti var-
ščino v višini 1.010,27 EUR + DDV na račun št.: 01386-
0100001846, s pripisom »za dražbo-Ljubljanska 85«. 

Razpis in razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresi-
rani najemniki dobijo na vložišču in spletni strani Občine 
Trzin [http://www.trzin.si] od 29.09.2011. Dokumentacija 
je brezplačna. 

Interesenti lahko dobijo dodatne informacije pri Bojani Le-
naršič, po telefonu 01/564-45-44 ali 041-960-392.

Št. zadeve: 3528-4/2011
Datum: 22.9.2011
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