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 URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 1/2011, 31. januar 2011

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
3. člena  Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 
31/00, 36/00, 127/06), 23. člena  Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98,  97/2001, 
110/2002, 15/2003), 26. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006, 
7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. 
US, 56/2008, 4/2010) in  9. ter 18. člena Sta-
tuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin 

št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 4. redni 
seji dne 26.01.2011 sprejel naslednji
 

O D L O K  
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi jav-
nega zavoda »Zavod za kulturo, izobra-

ževanje, šport, turizem in mladino Trzin«

1. člen
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 
kulturo, izobraževanje, šport, turizem 

in mladino Trzin (Ur. v OT, št. 9/2008 in 
7/2009) se razveljavi.

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

Številka:  4-1/2011  ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Na osnovi  18. in 76. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06), 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010) in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/07, 55/09) je Občinski svet Občine Trzin na 4.
redni seji dne 26.01.2011 sprejel 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA 

LETI 2011 in 2012

Parc.št. Opombe/opis predmeta nakupa

840

23,000
104/4 pot 53 Odkup za potrebe Mengeške ceste 1,590
1192/6 funkc. Objekt 283 Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za parkirišča in kolesarsko stezo 8,490
1192/7 funkc. objekt 63 Odkup med OIC Trzin in štiripasovnico za parkirišča in kolesarsko stezo 1,890
1284/6 gozd 1897 Odkup za potrebe ulice Gmajna 49,000
1284/11 gozd 422 Odkup za potrebe ulice Gmajna 10,000
1051/2 pašnik cca 100 Odkup za obstoječo cesto po geodetski odmeri 3,000
1265/6 travnik 426 Menjava za parcelo št. 1260/6 in 1260/25-sodna poravnava 12,740
1646/141 travnik 7 Odkup za obstoječo ulico (Mlake) 210

Odkupi na trasi Ljubljanske ceste po geodetski odmeri 13,500
111/74 travnik cca 27 Nakup za potrebe izgradnje pločnika oz.menjava za parc. 1570/19  1,260

851/3 travnik 235 11,750

vse cesta Nakup zemljišča v obstoječi trasi ulice Za hribom 11,900

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA STVARNEGA PREMOŽENJA - zemljišča, vse k.o. Trzin�
Vrsta dejanske 
rabe

Velikost  v 
m2

Status 
nepremičnine 

Orientacijska 
vrednost 

878/5 
 878/6
In 878/1

dvorišče               
dvorišče               
travnik

3
4
5

Pridobitev z načrtovano menjavo za parcelo (+ prodaja) št. 878/2, 885/2, 
1573/11 in 1573/18 

48/7,
48/6, 
48/5,
182/3, 
167/2,
173/2

Pot
Pot
Pot
Pot
Vodot.
Vodot.

Skupaj cca 
435

Deli zemljišč v trasi Jemčeve c. in ob Jemčevi c. - menjava za del parcele št. 
1568 in 1170/1 in menjava zaradi zaokrožitve gradbene parcele v zasebni 
lasti in za gradbeno parcelo za javno pot na polje (Brodič)

112, 630/2, 
838/17, 838/14, 
839, 842/5, 
895/1, 1569/1, 
634/1

cesta, zelenica, 
dvorišče, 
zelenica, cesta, 
dvorišče,
Cesta,
Cesta,
Dvorišče        

skupaj cca 
300 m2

Nakup za potrebe izgradnje pločnika oz.menjava za parc. 1581/2, 1581/3, 
1581/4 

114/12, 114/15, 
114/16

98,
58,
82,

Nakup za gradnjo nove vstopne ceste za OIC Trzin 34,100
850/21 cesta 82 m2 Nakup zemljišča v obstoječi ulici  Kratka pot 2,870
232/3 cesta 402 Nakup zemljišča v Jabeljski cesti 20,100

Zemljišči v območju T-4, T-12- povezovalna cesta (predkup) 17,600
SKUPAJ 223,840

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
A) zemljišča, vse k.o. Trzin 

Parc.št. Opombe/opis predmeta prodaje

119/21 travnik 134 5,360

  923/11 travnik 60 2,720

1020/2 gozd 596 18,465

42,400

1568 pot cca 435javno dobro 14,000
877 stan.stavba 50 Stavbišče objekta, ki je v lasti dveh etažnih lastnic 1,000

16,400

9,000

1632/2 travnik 78 4,680
1646/116 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1649/38 pot del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1646/115 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1646/41 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400

1227/1 – del, 
1227/2 – del, 
1227/9, 1227/11

Pašnik
Gozd
Cesta
Pot

cca 160 m2
cca 229 m2
cca 229 m2
cca 64 m2

1171/2 in 
1117/3

Cesta
Njiva

140
212

Vrsta dejanske 
rabe

Velikost  v 
m2
Status 
nepremičnine 

Orientacijska 
vrednost 

Manjša, že odmerjena parcela, ki se v skladu z že sprejetim sklepom OS proda 
lastnikom sosednje stavbne parcele
Manjša parcela, ki leži med dvema zasebnima zazidanima stavbnima 
parcelama
Manjši zazidljivi, vendar zelo strmi pobočni del parcele želi odkupiti sosed, ki 
gradi hišo na sosednji parceli - predvidoma menjava za del zemljišča v trasi 
ulice v OIC Trzin

1200/1 in      
1201/1

travnik                 
travnik 

344
 56  

Parceli v pasu med državno cesto (G 10) in prvo vrsto objekotv v OIC Trzin, ki 
ju želi pridobiti (z menjavo ali odkupom) podjetje Biring skupina d.o.o. za 
izgradnjo parkirišč v skladu z ZN za območje OIC Trzin
Opuščena javna pot na območju T 12; predvidoma delna menjava za 
enakovredna zemljišča v trasi Jemčeve c. in ob Jemčevi c.

1572/7
1572/8
1572/9

Neplodno
neplodno               
neplodno

7
235
 212

Bivše javno dobro - pot, ki teče čez dvorišče, ki ga že uporabljajo 
zainteresirani kupci 

1600/25   
1600/47   
1600/48  
1600/49 in 
1600/28

neplodno         
neplodno          
neplodno          
neplodno
 Pašnik 

307
54
59
8
26

Zemljišča na območju Jemčeve c., namenjena v glavnem za menjavo zaradi 
zaorkožitve gradbene parcele v zasebni lasti in  za javno pot na polje (Brodič)
Prodaja po pogodbi, sklenjeni še v času bivše Občine Domžale zaradi 
izgradnje Kidričeve ulice
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1646/54 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1646/1 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
807/80 dvorišče Del – 50 Prodaja dela parcele - dvorišče, na željo lastnika hiše 2,700

Menjava za parc. št. 1265/6 -sodna poravnava 12,740
838/12 cesta                del  cca 5m2 Prodaja dela parcele - dvorišče, na željo lastnika hiše 250

3,720

250/1 njiva 2862 24,500

1570/19 cesta 1,260
802/2 travnik cca191 m2 Menjava parcele za parc. št.1171/2 in 1117/3 9,550

11,900

1649/11 travnik cca 45 Za potrebe parkiranja mejaša in njegovega čebeljnjaka 2,400

dvorišče 3,720
SKUPAJ 201,165

B) stanovanja in poslovni prostori
Lokal v objektu Malin v Radomljah (25 m2, tretja gradbena faza) V teku je postopek dražbe lokala, zgrejenega do 3. podalj. faze 25,000
Zasedeno stanovanje v Domžalah, Miklošičeva 1 c (63 m2, ocenjena vrednost 72.784, znižana ocenjena vrednost zaradi zasedenosti 65.645 €) 65,645

SKUPAJ 90,645

Orientacijska vrednost vseh nepremičnin, namenjenih prodaji v letih 2011 in 2012 291,810

Načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in 2012 se objavi v Uradnem vestniku in začne veljati z dnem objave.

Številka: 4-2.1/2011
Datum: 26.01.2011 Župan

Anton Peršak, l.r.

1260/6 in 
1260/25

Gozd
Gozd

100
237

878/8,
885/11,
1573/26,
1573/27, 
1573/29

travnik 
pašnik 
Cesta
Cesta
Cesta

2
 5
38
10
7

Manjši, odmerjeni del prvotnih parcel ob Ulici Kamniškega bataljona, 
namenjeni delno za menjavo (za parc.št. 878/5, 878/6 in 878/1), delno za 
prodajo lastnikoma sosednje zazidane stavbne parcele
Menjava parcele s Skladom KZG ali lastnikom zemljišča za potrebe obnove 
Mengeške ceste -rondo, lahko tudi ulic v Trzinu

1091 m2/ del 
cca 18 m2

Nakup za potrebe oblikovanja gradbene parcele oz.menjava za parc. 111/74 
za  izgradnjo pločnika

1581/2,
1581/3,
1581/4

cesta,
Cesta,
Stavba

463-del,
94,
12

Menjava za potrebe ulice Za hribom (114/12, 114/15, 114/16), preostanek za 
parcelo št. 851/3

1602/1
187/1

Travnik
Neplodno

Cca 55
Cca28

Zaradi utesnjenosti parcele in objekta mejašev parc. št. 180/5, ki dejansko 
koristijo del zemljišča, se manjši del teh parcel proda.

887/15
887/17

13
 52

Prodaja mejašu, saj  zemljišče potrebuje kot funcionalno zemljišče, ki ga že 
uporablja (Ul. Kamniškega bataljona)

Nakup za gradnjo nove vstopne ceste za OIC Trzin 34,100
850/21 cesta 82 m2 Nakup zemljišča v obstoječi ulici  Kratka pot 2,870
232/3 cesta 402 Nakup zemljišča v Jabeljski cesti 20,100

Zemljišči v območju T-4, T-12- povezovalna cesta (predkup) 17,600
SKUPAJ 223,840

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
A) zemljišča, vse k.o. Trzin 

Parc.št. Opombe/opis predmeta prodaje

119/21 travnik 134 5,360

  923/11 travnik 60 2,720

1020/2 gozd 596 18,465

42,400

1568 pot cca 435javno dobro 14,000
877 stan.stavba 50 Stavbišče objekta, ki je v lasti dveh etažnih lastnic 1,000

16,400

9,000

1632/2 travnik 78 4,680
1646/116 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1649/38 pot del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1646/115 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400
1646/41 travnik del - 45 Prodaja dela parcele - ohišnica, na željo lastnika hiše 2,400

1227/1 – del, 
1227/2 – del, 
1227/9, 1227/11

Pašnik
Gozd
Cesta
Pot

cca 160 m2
cca 229 m2
cca 229 m2
cca 64 m2

1171/2 in 
1117/3

Cesta
Njiva

140
212

Vrsta dejanske 
rabe

Velikost  v 
m2
Status 
nepremičnine 

Orientacijska 
vrednost 

Manjša, že odmerjena parcela, ki se v skladu z že sprejetim sklepom OS proda 
lastnikom sosednje stavbne parcele
Manjša parcela, ki leži med dvema zasebnima zazidanima stavbnima 
parcelama
Manjši zazidljivi, vendar zelo strmi pobočni del parcele želi odkupiti sosed, ki 
gradi hišo na sosednji parceli - predvidoma menjava za del zemljišča v trasi 
ulice v OIC Trzin

1200/1 in      
1201/1

travnik                 
travnik 

344
 56  

Parceli v pasu med državno cesto (G 10) in prvo vrsto objekotv v OIC Trzin, ki 
ju želi pridobiti (z menjavo ali odkupom) podjetje Biring skupina d.o.o. za 
izgradnjo parkirišč v skladu z ZN za območje OIC Trzin
Opuščena javna pot na območju T 12; predvidoma delna menjava za 
enakovredna zemljišča v trasi Jemčeve c. in ob Jemčevi c.

1572/7
1572/8
1572/9

Neplodno
neplodno               
neplodno

7
235
 212

Bivše javno dobro - pot, ki teče čez dvorišče, ki ga že uporabljajo 
zainteresirani kupci 

1600/25   
1600/47   
1600/48  
1600/49 in 
1600/28

neplodno         
neplodno          
neplodno          
neplodno
 Pašnik 

307
54
59
8
26

Zemljišča na območju Jemčeve c., namenjena v glavnem za menjavo zaradi 
zaorkožitve gradbene parcele v zasebni lasti in  za javno pot na polje (Brodič)
Prodaja po pogodbi, sklenjeni še v času bivše Občine Domžale zaradi 
izgradnje Kidričeve ulice
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Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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, 
79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih fi-
nancah (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), Zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-
ZFO-1A) in Statuta 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 4. redni 
seji dne 26.01.2011 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 sprejema predlog Odloka 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2011, 
vključno s predlogom splošnega in po-
sebnega dela Proračuna Občine Trzin za 
leto 2011, predlogom predloga Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2011- 2014 ter obrazložitvijo predloga 
proračuna kot celote v drugi obravnavi, 
vključno s sprejetim dopolnilom.

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

Številka: 4-2.2/2011 ŽUPaN:
DatUm:  26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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, 
79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih fi-
nancah (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), Zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 

32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-
ZFO-1A) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 
5/2003, 2/2006 in 8/2006) sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE 
TRZIN ZA LETO 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 
2011 določajo proračun, postopki izvrševa-
nja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA  PRORAČU-
NA IN STRUKTURA  POSEBNEGA DELA 
PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega 

dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so za leto 
2011 prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   v evrih

Skupina/
podskupina kontov

NAMEN PRORAČUN 2011

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.716.222

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.637.257

70 DAVČNI PRIHODKI 2.694.720

700 Davki na dohodek in dobiček 1.873.820

703 Davki na premoženje 731.600

704 Domači davki na blago in storitve 89.300

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 942.537

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 725.742

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Globe in druge denarne kazni 51.300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.255

714 Drugi nedavčni prihodki 153.240

72 KAPITALSKI PRIHODKI 147.200

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 47.200

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 100.000

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 929.765

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 929.765

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0
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 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.771.212

40 TEKOČI ODHODKI 1.440.723

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 448.301

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 77.287

402 Izdatki za blago in storitve 837.719

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 77.416

41 TEKOČI TRANSFERI 1.086.402

410 Subvencije 82.568

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 585.026

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 117.125

413 Drugi tekoči domači transferi 301.683

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.084.265

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.084.265

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 159.821

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 107.300

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 52.521

  

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) - 1.056.990

  

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.) - 1.056.990

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.056.990

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2010 2.013.000
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Posebni del proračuna sestavljajo finanč-
ni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občin-
skih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na pod-
skupine kontov in konte, določene s pred-
pisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračun-
skih postavk-podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Ob-
čine Trzin.  

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki  

proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku pr-
vega odstavka 43. člena ZJF, tudi nasle-
dnji prihodki:
1.  prihodki požarne takse po 59. členu 

Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. 
RS, št. 71/93 in 87/01), ki se  uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu;

2.  pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se uporabi za namene, določe-
ne z zakonom, 

3.  prihodek od turistične takse, ki se upo-
rabi za namene, določene z zakonom,  

4.  prihodki o prodaje ali zamenjave ob-
činskega stvarnega premoženja,

5.  odškodnine iz naslova zavarovanj,
6.  prihodki iz naslova vračila telekomu-

nikacijskih sredstev, ki so namenjeni 
za vlaganja v telekomunikacijsko in in-
formacijsko infrastrukturo,

7.  prihodki in naslova najemnine Doma 
starejših Trzin, ki so namenjeni investi-
cijskemu vzdrževanju Doma starejših 
Trzin,

8.  prihodki od najemnin JKP Prodnik 
d.o.o., ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrževanju vodovoda in druge ko-
munalne infrastrukture,

9.  prihodki od najemnin JP CČN Domža-
le-Kamnik,  ki so namenjeni investicij-
skemu vzdrževanju skupnih objektov 
in naprav za čiščenje in odvajanje od-
padnih voda,

10.  prihodki iz naslova koncesij za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe 
je zadnji sprejeti proračun, spremembe 

proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v po-
sebnem delu proračuna (finančnem načr-
tu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru posameznega 
področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika žu-
pan, ki o vsakem tovrstnem posegu obve-
sti občinski svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic pora-
be oziroma spremembe proračuna se na 
predlog župana izvedejo z rebalansom 
proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proraču-
na v prvi polovici leta poroča občinskemu 
svetu praviloma v mesecu juliju, konec 
leta oziroma z zaključnim računom pa o 
celoletnem izvrševanju in realizaciji pro-
računa v preteklem letu. 

7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne 

naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem 
letu razpiše javno naročilo za celotno vre-
dnost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postav-
kah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposre-
dnega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo 
v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70%  
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic po-

rabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navede-

nih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti nepo-
srednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami, razen če na podlagi 
teh pogodb lastninska pravica preide oziro-
ma lahko preide iz najemodajalca na naje-
mnika, in prevzemanje obveznosti za doba-
vo elektrike, telefona, vode, komunalnih  in 
drugih storitev, potrebnih za operativno de-
lovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretje-
ga odstavka tega člena se načrtujejo v fi-
nančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih  

programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika 
lahko spreminja vrednost projektov v na-
črtu razvojnih programov. Projekte, kate-
rih vrednost se spremeni za več kot 20% 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil 
v tekoče leto, zaključek financiranja pre-
stavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvr-
stijo v načrt razvojnih programov po uve-
ljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve občin-
skega sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovane po 
49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2011 obliku-
je v višini 19.354 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sred-
stev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
10.000 evrov župan in o porabi sredstev 
obvešča občinski svet v okviru rednih po-
ročil o izvrševanju proračuna.  

O uporabi sredstev proračunske rezerva-
cije, ki se oblikuje v višini 58.062 evrov od-
loča župan in o porabi sredstev obvešča 
občinski svet v skladu z zakonom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRO-
DAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PRE-
MOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstav-
ka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do 
višine 500 €  odpiše oziroma delno odpiše 
plačilo dolga.

11. člen 
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih 
upravlja župan.

12. člen 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim stvarnim premoženjem obči-
ne pod vrednostjo 5.000 € v posameznem 
primeru sprejme župan, pri čemer se ome-
ji na pridobivanje zemljišč, potrebnih za iz-
gradnjo komunalne infrastrukture oziroma 
zemljišč z že vgrajeno infrastrukturo in raz-
polaganje z zemljišči ob zasebnih stavbnih 
parcelah, v katerih ni vgrajene ali načrtova-
ne komunalne infrastrukture.  
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odpla-
čila dolgov v računu financiranja se obči-
na za proračun leta 2011 lahko zadolži do 
višine 313.245 €, in sicer za naslednje in-
vesticije: Naložbe v ceste- novogradnje in 
obnove, objekte za šport in rekreacijo, na-
kup oziroma gradnjo stanovanj ter nalož-
bo v izgradnjo vrtca Žabica.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za 
odpravljanje likvidnostnih težav skladno 
z zakonom, vendar največ do višine 5 % 
vseh izdatkov zadnjega sprejetega pro-
računa. Župan o najemu kratkoročnega 
posojila obvesti občinski svet na naslednji 
seji. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov in javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, 
v letu 2011 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 78.311 €. 

Javni zavodi ter javna podjetja katerih 
ustanoviteljica je Občina Trzin morajo 
imeti zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. O vsakem 
poroštvu mora posebej odločati občin-
ski svet s posebnim sklepom,  na podla-
gi predhodno dane vloge s strani javnega 
zavoda oziroma javnega podjetja.

14. člen
(zadolževanje javnih zavodov in javnih 

podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni 
občine (javni zavodi, javna podjetja kate-
rih ustanoviteljica je Občina Trzin) se lah-
ko v letu 2011 zadolžijo v skupnem ob-
segu 78.311 €, v kolikor imajo te osebe 
zagotovljena sredstva za servisiranje dol-
ga iz neproračunskih virov. O vsakem za-
dolževanju mora posebej odločati občin-
ski svet s posebnim sklepom,  na podlagi 
predhodno dane vloge s strani javnega 
zavoda oziroma javnega podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in na spletni strani Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po ob-
javi.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za 
leto 2011 in Načrt razvojnih programov 
Občine Trzin za leto 2011- 2014 se skupaj 

z razširjenim splošnim delom Proračuna 
Občine Trzin za leto 2011 objavijo na sple-
tni strani Občine Trzin in začnejo veljati 
hkrati z Odlokom o Proračunu Občine Tr-
zin za leto 2011. 

Številka:  4-2.2.1/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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, 
79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih fi-
nancah (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), Zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 
32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-
ZFO-1A) in Statuta 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 4. redni 
seji dne 26.01.2011 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 2012- 
2015 in Obrazložitve Proračuna Občine 
Trzin za leto 2012 kot celote. 

Občinski svet sprejema predlog Odloka 
o Proračunu Občine Trzin za leto 2012, 
vključno s predlogom splošnega in po-
sebnega dela Proračuna Občine Trzin za 
leto 2012, predlogom predloga Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 
2012- 2015 ter obrazložitvijo predloga 
proračuna kot celote v drugi obravnavi, 
vključno s sprejetim dopolnilom.

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

Številka:  4-2.3/2011  ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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, 
79/2009 in 51/2010), Zakona o javnih fi-
nancah (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), Zako-
na o financiranju občin (Uradni list RS, št. 

32/2006-UPB1, 123/2006-ZFO-1, 57/2008-
ZFO-1A) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/1999, 4/2000, 
5/2003, 2/2006 in 8/2006) sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE 
TRZIN ZA LETO 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 
2012 določajo proračun, postopki izvrše-
vanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRO-
RAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega 

dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so za leto 
2012 prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov. 
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih

Skupina/
podskupina kontov

NAMEN PRORAČUN 2012

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.691.072

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.846.579

70 DAVČNI PRIHODKI 2.694.770

700 Davki na dohodek in dobiček 1.873.820

703 Davki na premoženje 731.550

704 Domači davki na blago in storitve 89.400

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.151.809

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 915.014

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Globe in druge denarne kazni 51.300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.255

714 Drugi nedavčni prihodki 173.240

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 100.000

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 744.493

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 744.493

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0

  

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.787.583

40 TEKOČI ODHODKI 1.559.570

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 457.715

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 78.737

402 Izdatki za blago in storitve 946.347

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 76.772

41 TEKOČI TRANSFERI 1.093.951

410 Subvencije 81.633

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 586.824

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 116.125

413 Drugi tekoči domači transferi 309.369

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.031.181

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.031.181

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 102.880

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 40.800

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 62.080

  

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) - 96.511

  

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
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 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.) - 96.511

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 96.511

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2011 956.010

1.  prihodki požarne takse po 59. členu 
Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. 
RS, št. 71/93 in 87/01), ki se  uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu;

2.  pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se uporabi za namene, določe-
ne z zakonom, 

3.  prihodek od turistične takse, ki se upo-
rabi za namene, določene z zakonom,  

4.  prihodki o prodaje ali zamenjave ob-
činskega stvarnega premoženja,

5.  odškodnine iz naslova zavarovanj,
6.  prihodki iz naslova vračila telekomu-

nikacijskih sredstev, ki so namenjeni 
za vlaganja v telekomunikacijsko in in-
formacijsko infrastrukturo,

7.  prihodki in naslova najemnine Doma 
starejših Trzin, ki so namenjeni investi-
cijskemu vzdrževanju Doma starejših 
Trzin,

8. prihodki od najemnin JKP Prodnik 
d.o.o., ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrževanju vodovoda in druge ko-
munalne infrastrukture,

9.  prihodki od najemnin JP CČN Domža-
le-Kamnik,  ki so namenjeni investicij-
skemu vzdrževanju skupnih objektov 
in naprav za čiščenje in odvajanje od-
padnih voda,

10.  prihodki iz naslova koncesij za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo.

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe 
je zadnji sprejeti proračun, spremembe 
proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v po-
sebnem delu proračuna (finančnem načr-
tu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru posameznega 
področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika žu-
pan, ki o vsakem tovrstnem posegu obve-
sti občinski svet v skladu z zakonom.

Obsežnejše prerazporeditve pravic pora-
be oziroma spremembe proračuna se na 
predlog župana izvedejo z rebalansom 
proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 

6. člen 
(poročanje o izvrševanju proračuna)

Župan o izvrševanju in realizaciji proraču-
na v prvi polovici leta poroča občinskemu 
svetu praviloma v mesecu juliju, konec 
leta oziroma z zaključnim računom pa o 
celoletnem izvrševanju in realizaciji pro-
računa v preteklem letu. 

Posebni del proračuna sestavljajo finanč-
ni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občin-
skih proračunov. Podprogram je razdeljen 
na proračunske postavke, te pa na pod-
skupine kontov in konte, določene s pred-
pisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračun-
skih postavk-podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Ob-
čine Trzin.  

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske 
postavke-konta. 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki 

proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg 
prihodkov, določenih v prvem stavku pr-
vega odstavka 43. člena ZJF, tudi nasle-
dnji prihodki:
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7. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne 

naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem 
letu razpiše javno naročilo za celotno vre-
dnost projekta, ki je vključen v načrt ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postav-
kah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti nepo-
srednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 70%  pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika, od tega:

1. v letu 2013 50% navedenih pravic po-
rabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30% navede-
nih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti ne-
posrednega uporabnika, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25% pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ne veljajo za prevzemanje ob-
veznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pra-
vica preide oziroma lahko preide iz naje-
modajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih  in drugih storitev, po-
trebnih za operativno delovanje neposre-
dnih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretje-
ga odstavka tega člena se načrtujejo v fi-
nančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih progra-

mov)
Predstojnik neposrednega uporabnika 
lahko spreminja vrednost projektov v na-
črtu razvojnih programov. Projekte, kate-
rih vrednost se spremeni za več kot 20% 
mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil 
v tekoče leto, zaključek financiranja pre-
stavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvr-
stijo v načrt razvojnih programov po uve-
ljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih 
programov na podlagi odločitve občin-
skega sveta.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
račun proračunske rezerve, oblikovane po 
49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2012 obliku-
je v višini 19.193 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave odloča o uporabi sred-
stev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
10.000 evrov župan in o porabi sredstev 
obvešča občinski svet v okviru rednih po-
ročil o izvrševanju proračuna.  

O uporabi sredstev proračunske rezerva-
cije, ki se oblikuje v višini 57.579 evrov od-
loča župan in o porabi sredstev obvešča 
občinski svet v skladu z zakonom.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA  IN PRO-
DAJE STVARNEGA  IN FINANČNEGA PRE-
MOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis manjšega dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstav-
ka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do 
višine 500 €  odpiše oziroma delno odpiše 
plačilo dolga.

11. člen 
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih 
upravlja župan.

12. člen 
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim stvarnim premoženjem obči-
ne pod vrednostjo 5.000 € v posameznem 
primeru sprejme župan, pri čemer se ome-
ji na pridobivanje zemljišč, potrebnih za iz-
gradnjo komunalne infrastrukture oziroma 
zemljišč z že vgrajeno infrastrukturo in raz-
polaganje z zemljišči ob zasebnih stavbnih 
parcelah, v katerih ni vgrajene ali načrtova-
ne komunalne infrastrukture.  

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(zadolževanje občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad pri-
hodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odpla-
čila dolgov v računu financiranja se obči-
na za proračun leta 2012 lahko zadolži do 
višine 321.922 €, in sicer za naslednje in-
vesticije: Naložbe v ceste- novogradnje in 
obnove, objekte za šport in rekreacijo, na-
kup oziroma gradnjo stanovanj ter nalož-
bo v izgradnjo vrtca Žabica.

Občina se lahko kratkoročno zadolži za 
odpravljanje likvidnostnih težav skladno 
z zakonom, vendar največ do višine 5 % 
vseh izdatkov zadnjega sprejetega pro-
računa. Župan o najemu kratkoročnega 
posojila obvesti občinski svet na naslednji 
seji. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov in javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica je Občina Trzin, 
v letu 2012 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 80.481 €. 
Javni zavodi ter javna podjetja katerih 
ustanoviteljica je Občina Trzin morajo 
imeti zagotovljena sredstva za servisiranje 
dolga iz neproračunskih virov. O vsakem 
poroštvu mora posebej odločati občin-
ski svet s posebnim sklepom,  na podla-
gi predhodno dane vloge s strani javnega 
zavoda oziroma javnega podjetja.

14. člen
(zadolževanje javnih zavodov in javnih 

podjetij)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni 
občine (javni zavodi, javna podjetja kate-
rih ustanoviteljica je Občina Trzin) se lah-
ko v letu 2011 zadolžijo v skupnem ob-
segu 80.481 €, v kolikor imajo te osebe 
zagotovljena sredstva za servisiranje dol-
ga iz neproračunskih virov. O vsakem za-
dolževanju mora posebej odločati občin-
ski svet s posebnim sklepom,  na podlagi 
predhodno dane vloge s strani javnega 
zavoda oziroma javnega podjetja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in na spletni strani Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po ob-
javi.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za 
leto 2012 in  Načrt razvojnih programov 
Občine Trzin za leto 2011- 2014 se skupaj 
z razširjenim splošnim delom Proračuna 
Občine Trzin za leto 2012 objavijo na sple-
tni strani Občine Trzin in začnejo veljati 
hkrati z Odlokom o Proračunu Občine Tr-
zin za leto 2012. 

Številka:  4-2.3.1./2011  ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09 in 
51/10), Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 
in 8/06) in 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. 
l. RS, št. 100/05, 25/08 in 36/10) na 4. re-
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dni seji dne 26.01.2011 na predlog Sveta 
Osnovne šole Trzin sprejel naslednji

P R A V I L N I K
O SPREJEMU OTROK V VRTEC

I. SPLOŠNA DOLOČBA

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

II. SPREJEM IN VPIS OTROK V VRTEC

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otro-
ke v svoje programe na podlagi prijav in 
prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni 
vpis novincev za naslednje šolsko leto, 
praviloma v mesecu marcu. Javni vpis no-
vincev vrtec objavi na spletnih staneh vrt-
ca in v javnem časopisu.

3. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil 
starost najmanj 11 mesecev, če starši ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 
V primeru, da imajo starši podaljšano pra-
vico do starševskega dopusta, morajo vrt-
cu predložiti odločbo pristojnega centra 
za socialno delo.
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da od-
dajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nada-
ljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu. 
Vlogo odda eden od staršev oziroma otro-
kov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).

Vloge dobijo starši na sedežu vrtca in na 
spletni strani vrtca. 
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo 
pošlje po pošti. Vrtec najkasneje v osmih 
dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno 
obvesti o prejemu vloge in šifri, pod kate-
ro se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.

4. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če 
vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem 
potrebuje še dodatne podatke, lahko star-
še pozove k odpravi pomanjkljivosti ali 
dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, 
telefonu ali ustno, če starši pridejo v vr-
tec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če 
vloga ni dopolnjena, se jo obravnava, in o 
sprejemu otroka odloči na podlagi podat-
kov, ki jih vsebuje vloga. (ZVrt, 20. člen).

V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadar 
koli po poteku roka za prijavo na javni 
vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni po 
prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o 

prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi 
otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu 
vključitve otroka v vrtec in o drugih po-
gojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrt-
cu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno 
obvesti o postopku sprejema otroka ob 
nastanku prostega mesta oziroma obrav-
navi njegove vloge na komisiji za sprejem 
otrok v vrtec.

5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča 
o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali oseba, 
ki jo pooblasti ravnatelj.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v 
vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu ko-
misija za sprejem otrok v vrtec.
Komisija obravnava vloge za sprejem 
otrok po zaključku javnega vpisa novin-
cev, predvidoma v mesecu aprilu.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za skle-
nitev pogodbe o medsebojnih pravicah 
in obveznostih med vrtcem in starši, o 
datumu vključitve otroka v vrtec in o ob-
veznosti staršev, da ob vključitvi otroka v 
vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdra-
vstvenem stanju otroka in o predložitvi 
odločbe o usmeritvi, če se sprejema otro-
ka s posebnimi potrebami.

III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE

6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nada-
ljevanju: komisija) sestavljajo:

en predstavnik delavcev vrtca, ki ga •	
imenuje ravnatelj,
en predstavnik staršev, ki ga  imenuje •	
svet staršev vrtca,
en predstavnik občine ustanoviteljice, •	
ki ga imenuje ustanoviteljica.

Člani komisije so imenovani za dobo štirih 
let. Mandat predstavnika staršev je vezan 
na vključenost otroka v vrtcu.

Delo komisije vodi predsednik komisije, ki 
ga člani komisije izvolijo na prvi seji.

Ravnatelj vrtca oziroma pomočnik ravna-
telja za vrtec skliče prvo sejo komisije.
Seje komisije sklicuje in vodi njen predse-
dnik.

Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči 
dve tretjini članov.

Komisija o poteku seje komisije vodi zapi-
snik, v katerega vpiše zlasti naslednje po-
datke:

ime in sedež vrtca, kjer komisija delu-•	
je,
kraj, datum in uro seje komisije,•	
imena navzočih,•	
kratek potek dela komisije,•	
sprejete sklepe komisije, katerih ob-•	

vezni del je prednostni vrstni red, kjer 
se podatki o otrocih objavijo pod šifro 
otroka.

Zapisnik podpišejo člani komisije.

7. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki 
ni javna, v skladu z določbami Zakona o 
vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni 
samo člani komisije, oseba, ki vodi posto-
pek, in zapisnikar.

Komisija obravnava vse vloge na podlagi 
podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziro-
ma na podlagi podatkov, ki jih pridobi pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, do-
loči število točk po posameznih kriterijih 
in določi prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko preverja pravilnost podat-
kov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih 
zbirk osebnih podatkov, ki jih ti vodijo v 
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi 
nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, 
odloči na podlagi podatkov, pridobljenih 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.

Komisija odloča po določbah skrajšane-
ga ugotovitvenega postopka, določenem 
v zakonu, ki ureja splošni upravni posto-
pek.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VR-
TEC

8. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej 
obravnava otroke s posebnimi potrebami, 
za katere so vlagatelji predložili odločbo o 
usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji 
predložili mnenje centra za socialno delo 
o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine. 

Mnenje o ogroženosti otroka zaradi soci-
alnega položaja družine vsebuje navedbe, 
da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo 
socialno varnost oziroma položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena dru-
žina s strani centra za socialno delo, kar je 
razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
centri za socialno delo. 

Otroke iz prvega odstavka tega člena vr-
tec prednostno sprejme. 
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9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev: 

Zap. št. KRITERIJ Število točk

1. PREBIVALIŠČE (upošteva se ena izmed možnosti):

otrok in eden od staršev ima stalno prebivališče v Občini Trzin

otrok staršev tujcev, katerega nobeden od staršev nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zaveza-
nec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom za-
časno prebivališče v Občini Trzin

100

100

2. DRUŽINA IMA:
dva predšolska otroka
tri ali več predšolskih otrok
in nobeden od teh otrok na dan 1. 9. tekočega leta še ne bo vklju-
čen v šolo

1
2

3. Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtec dvojčke, 
trojčke… oziroma dva, tri… otroke iz iste družine. Ta kriterij velja 
tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, 
ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šest let in 
se všola. 2

4. VKLJUČEVANJE STAREJŠIH OTROK: v vrtec se vključuje otrok, ki bo 
1. 9. tekočega leta oziroma na dan morebitnega oblikovanja oddel-
ka med šolskim letom dopolnil starost (upošteva se ena izmed mo-
žnosti in se izključuje s petim kriterijem):
3 leta in več
2 leti in več
11 mesecev in več

50
45
40

5. VKLJUČEVANJE MLAJŠIH OTROK: v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. 
tekočega leta oziroma na dan morebitnega oblikovanja oddelka 
med šolskim letom še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev (upošte-
va se ena izmed možnosti in se izključuje s četrtim kriterijem):
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega 
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka 
med šolskim letom.
 11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega 
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka 
med šolskim letom.
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega 
leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka 
med šolskim letom.
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. naslednjega koledarske-
ga leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega od-
delka med šolskim letom. 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. naslednjega koledarske-
ga leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega od-
delka med šolskim letom. 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. naslednjega koledarske-
ga leta oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega od-
delka med šolskim letom.

25

20

15

10

5

1

6. Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na prednostni ča-
kalni seznam, ter je s 1. 9. preteklega šolskega leta izpolnjeval po-
goje za vključitev in mu ni bila omogočena vključitev v vrtec. 10

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem 
kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajo-
če število točk.

10. člen
Za vpisane otroke komisija določi na pod-
lagi kriterijev prednostni vrstni red tako, 

Vrtec v osmih dneh po seji komisije gle-
de na število prostih mest po posameznih 
starostnih skupinah in oddelkih ter v skla-
du s prednostnim vrstnim redom odloči, 
koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki 
niso sprejeti v vrtec, se v skladu s predno-
stnim vrstnim redom uvrstijo na predno-
stni čakalni seznam. 

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije 
prednostni vrstni red, iz katerega izhaja 
seznam sprejetih otrok, in prednostni ča-
kalni seznam, ki se objavi na oglasni de-
ski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o 
otrocih se objavijo pod šifro, pod katero 
se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in 
je vlagatelj z njo pisno seznanjen. 

11. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji 
komisije obvestilo z izpisom vseh podat-
kov s seznama sprejetih otrok ali predno-
stnega čakalnega seznama za njihovega 
otroka z navadno poštno pošiljko in po 
elektronski pošti, če so starši navedli elek-
tronski naslov, na katerega želijo prejema-
ti obvestila vrtca. 

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o 
prednostnem vrstnem redu lahko starši v 
15 dneh po vročitvi obvestila z navadno 
poštno pošiljko vložijo ugovor na svet za-
voda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po 
prejemu ugovora v skladu z Zakonom o 
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek. Ugovor 
se lahko vloži zaradi nepravilnega upošte-
vanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo 
posameznega kriterija ni dopusten. 

O ugovoru odloči svet zavoda ob smisel-
ni uporabi zakona, ki ureja splošni uprav-
ni postopek z odločbo. Zoper odločitev 
sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni 
spor.

12. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih 
staršev zoper obvestilo o prednostnem vr-
stnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki 
so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi 
pogodbe o medsebojnih pravicah in ob-
veznostih med vrtcem in starši. Če starši 
v 15 dneh od vročitve poziva ne podpiše-
jo pogodbe z vrtcem, se šteje, da so starši 
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

S podpisom pogodbe obeh pogodbenih 
strank se šteje, da je otrok vključen v vr-
tec.

Odločitve vrtca in druge listine v postop-
ku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo 
po pošti z navadno poštno pošiljko. Šte-
je se, da je pošiljka vročena naslovniku 
osmi dan od odpreme na pošto. (20.e člen 
ZVrt)

da razvrsti vse vpisane otroke po doseže-
nem številu točk od najvišjega do najniž-
jega števila. Otroci se  vključujejo v vrtec s 
prednostnega vrstnega reda glede na sta-
rost in prosto mesto v posameznem  sta-
rostnem oddelku.
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13. člen
Po končanem postopku sprejema otrok, 
komisija uvrsti otroke na prednostni ča-
kalni seznam, tako da se prednostni vrstni 
red oblikuje po doseženem številu točk 
od najvišjega do najnižjega števila. Če je 
več otrok doseglo enako število točk, se 
pri določitvi vrstnega reda upošteva do-
datni kriterij starost otroka, pri čemer ima-
jo prednost starejši otroci. V primeru, ko 
ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se upošteva še dodatni krite-
rij, in sicer zadnje tri števke EMŠO otroka, 
pri čemer ima prednost otrok z nižjo vre-
dnostjo teh števk.

Prednostni čakalni seznam velja do za-
dnjega dne šolskega leta, za katerega je 
bil oblikovan.

Če ima vrtec prosto mesto za sprejem 
otroka po končanem postopku sprejema 
otrok v vrtec, pozove k podpisu pogodbe 
otroka s prednostne čakalne liste glede 
na starost in prosto mesto v posameznem 
oddelku.

V. KRONOLOŠKI ČAKALNI SEZNAM

14. člen
Vloge, ki jih starši oddajo po zaključenem 
javnem vpisu za tekoče šolsko leto, vključ-
no s prvim dnem po poteku javnega vpisa, 
se uvrstijo na kronološki čakalni seznam. 
Otroci se razvrščajo na kronološki čakalni 
seznam glede na časovno zaporedje vpi-
sa. Prednost pri sprejemu imajo otroci s 
prednostnega čakalnega seznama.

Vrtec v 15 dneh po prejemu vloge starše 
pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod 
katero se vodi njihov otrok. 

VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA

15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z izpi-
snico, ki jo dobijo v upravi  ali na spletni 
strani vrtca.

Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v ka-
terem bo otrok vključen v osnovno šolo. 
Odpovedni rok je 30 dni. 
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrt-
ca, kadar koli to želijo skladno s 30-dnev-
nim odpovednim rokom,  zaradi izstopa 
iz zdravstvenih razlogov ob predložitvi 
zdravniškega spričevala pa brez odpove-
dnega roka. 

VII. KONČNE DOLOČBE

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

17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prene-
ha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vr-
tec, ki je bil sprejet na 20. redni seji Občin-
skega sveta Občine Trzin dne 10.12.2008. 

Številka:  4-3/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 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 in 51/10), 
53. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-
ZSPDPO, 109/2008, 49/09, 38/10-ZUKN 
in 107/10), Zakona o društvih (Ur.l. RS, 
št. 61/06, 91/08 Odl.US: U-I-380/06-11, 
102/08 Odl.US: U-I-57/07-7 in 58/09)  in 
18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 
8/06)  je Občinski svet Občine Trzin na 4. 
redni seji dne 26. 01. 2011 sprejel

P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in prireditev 
društev, klubov, zvez in drugih organiza-

cij zunaj področij kulture, športa in hu-
manitarnih dejavnosti v Občini Trzin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, 
merila in postopki za vrednotenje in raz-
delitev sredstev, namenjenih za progra-
me, projekte in prireditev društev, klubov, 
zvez in drugih organizacij zunaj področij 
kulture, športa in humanitarnih dejavno-
sti, ki jih iz občinskega proračuna sofinan-
cira Občina Trzin.

2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vse-
bine: 

redna dejavnost registriranih društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij v 
Občini Trzin (upokojenska, mladinska, 
turistična in druga društva ter organi-
zacije, razen gasilskih društev), pri če-
mer dejavnost vključuje organizacijo 
prireditev in programov, namenjenih 
širši javnosti in v interesu Občine Tr-
zin, kar pomeni, da gre za dejavnost 
društev in organizacij, ki so bila usta-
novljena z namenom opravljati de-
javnosti v širšem interesu, pri čemer 
se šteje, da te dejavnosti potekajo na 
področjih dela s starejšimi občani, ra-
znih aktivnosti in druženja starejših, 
na področju organiziranih dejavnosti 
mladih, na področju dela za otroke in 

z otroki in na področju turizma ali ne-
formalnega izobraževanja, 
redna dejavnost registriranih društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij zu-
naj Občine Trzin, pri čemer dejavnost 
vključuje organizacijo javnih priredi-
tev in programov, dejavnosti, naštete 
v prejšnji alineji, pod pogojem, da je 
med člani vsaj 10 občanov Občine Tr-
zin in da  v Občini Trzin ni istovrstnega 
društva, kluba, zveze oz. organizacije, 
drugi programi in projekti društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij s se-
dežem v Občini Trzin, ki dokažejo vse-
binsko učinkovitost in koristnost Ob-
čini Trzin,   
prireditve in aktivnosti društev, klu-•	
bov, zvez in drugih organizacij s sede-
žem v Občini Trzin, ki so namenjene 
širši javnosti Občine Trzin in so v inte-
resu širše javnosti Občine Trzin, 
organizacija in izvedba tradicionalnih •	
turističnih in drugih prireditev v Obči-
ni Trzin, ki jih bo Občina Trzin razpisala 
z javnim razpisom. 

Predmet tega pravilnika niso stroški vla-
ganj v nakup oziroma vzdrževanje nepre-
mičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v 
lasti, najemu ali upravljanju.

3. člen
Upravičenci do dodelitve proračunskih 
sredstev po tem pravilniku so društva, 
klubi, zveze in druge organizacije (upoko-
jenska, mladinska, turistična in druga dru-
štva ter organizacije, razen gasilskih dru-
štev): 

ki so registrirani v skladu z zakonom o •	
društvih, za opravljanje programov na 
področju ustrezne dejavnosti društev, 
ki imajo sedež v Občini Trzin, •	
ki imajo sedež v drugi občini in je med •	
člani vsaj 10 občanov Občine Trzin, 
pod pogojem, da v Občini Trzin ni is-
tovrstnega društva, kluba, zveze oz. 
organizacije, 
ki delujejo najmanj eno leto in •	
ki opravljajo neprofitno dejavnost. •	

II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRA-
NJA PROGRAMOV

4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se 
določi v proračunu Občine Trzin. Sredstva 
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, 
ki se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in na spletni strani Občine Trzin.
 
Javni razpis mora vsebovati: navedbo na-
ročnika; predmet javnega razpisa; višino 
finančnih sredstev; merila za dodelitev 
sredstev; pogoje, ki jih morajo izpolnjeva-
ti upravičenci; informacijo o razpisni do-
kumentaciji; rok, do katerega morajo biti 
predložene vloge na javni razpis in rok, v 
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katerem bodo predlagatelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa. Zainteresirani upra-
vičenci se prijavijo na razpis na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo pripravi ob-
činska uprava.

5. člen
Postopek javnega razpisa – odpiranje, 
pregled in ocenitev prispelih vlog s pre-
dlogom izbora programov in projektov 
ter določitev predloga višine sofinanci-
ranja, vodi komisija, ki jo sestavljajo člani 
Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejav-
nost društev, svetovalec župana za druž-
bene dejavnosti in svetovalec župana za 
finance in proračun. 

V 30 dneh po končanem razpisu se s skle-
pom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. 

Zoper ta sklep je možen ugovor županu v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

6. člen
Po pravnomočnosti sklepa o sofinancira-
nju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo 
o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. 
Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv 
in naslov društva; navedbo programa, ki 
se sofinancira; višino dodeljenih sredstev 
in proračunska postavka; način sofinan-
ciranja; način nadzora; določilo o vračilu 
sredstev v primeru nenamenske porabe 
sredstev ter druga določila, pomembna 
za izvedbo sofinanciranja programa.

7. člen
Upravičenci, ki so sklenili pogodbo z Ob-
čino Trzin v skladu s 6. členom tega Pra-
vilnika, so dolžni do konca meseca marca 
naslednjega leta oddati poročilo z doka-
zili o namenski rabi dodeljenih sredstev. 
Če upravičenec dodeljena sredstva porabi 
nenamensko, mora sredstva vrniti. 

Nenamensko porabo sredstev in izpolni-
tev pogodbenih obveznosti preverja ob-
činska uprava.

III. KRITERIJI IN MERILA

8. člen
Razpisana sredstva se med upravičence 
do sredstev, ki so se prijavili na razpis in 
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, raz-
delijo tako, da se programi upravičencev 
v skladu s kriteriji in merili ovrednotijo z 
ustreznimi števili točk, ki se po zaključku 
vrednotenja seštejejo; s seštevkom točk 
se deli razpisana vsota sredstev, tako da 
se ugotovi, koliko je vredna ena točka in 
ta rezultat se za vsak program posebej 
pomnoži s številom dodeljenih točk in 
se tako ugotovi, kolikšna sredstva se do-
delijo posameznemu programu oziroma 
upravičencu. 

Za sofinanciranje redne dejavnosti, prire-
ditev in programov društev, klubov, zvez 
in drugih organizacij v Občini Trzin se 
upoštevajo naslednja merila, ki so določe-
na v točkah in kriterijih: 
Redna dejavnost društva, kluba, zveze oz. 
druge organizacije s sedežem v Občini Tr-
zin: 

Število aktivnih članov (ki so v letu pred 
razpisom plačali članarino):
do 10 članov   30 točk
11 do 20 članov  40 točk
21 do 50 članov  50 točk
51 do 200 članov   70 točk
201 do 300 članov  90 točk
nad 300 članov   100 točk

Število let delovanja: 
nad 2 leti delovanja 20 točk
nad 5 let delovanja  40 točk
nad 10 let delovanja  80 točk

Delovanje podmladka (vsaj 5 članov, mlaj-
ših od 24 let)  20 točk

Predstavitveni material društva 
tiskovina v obsegu vsaj 8 strani: 
glasilo, bilten, brošura, zbornik ... oz.  
aktivna spletna stran (posodobljena vsaj  
6 x letno)   15 točk

Redna dejavnost društva, kluba, zveze 
oz. druge organizacije, ki nimajo sedeža v 
Občini Trzin: 

Število aktivnih članov iz Občine Trzin (ki 
so v letu pred razpisom plačali članarino):
do 10 članov   3 točke
11 do 20 članov  5 točk
21 do 50 članov  10 točk
nad 50 članov  15 točk

Število let delovanja: 
nad 2 leti delovanja 3 točke
nad 5 let delovanja 5 točk
nad 10 let delovanja 10 točk

Delovanje podmladka, s tem da je  
vsaj 5 članov podmladka iz Občine  
Trzin   5 točk

Predstavitveni material društva (z aktivno 
udeležbo članov iz Trzina) 
tiskovina v obsegu vsaj 8 strani:  
glasilo, bilten, brošura, zbornik ... oz.  
aktivna spletna stran (posodobljena vsaj 
6x letno)   10 točk

Programi, projekti, aktivnosti, delavnice, 
razstave, prireditve ipd. društva, kluba, 
zveze oz. druge organizacije s sedežem v 
Občini Trzin: 

Delavnica za otroke 
1 delavnica   10 točk
celoletno izvajanje istovrstne delavnice

(vsaj 30 delavnic)  50 točk
Delavnica za mlade
1 delavnica  5 točk
celoletno izvajanje istovrstne delavnice
(vsaj 30 delavnic)  25 točk

Delavnica za odrasle  
1 delavnica   2 točki 
celoletno izvajanje istovrstne delavnice
(vsaj 30 delavnic)  10 točk

Delavnica za starejše (nad 65 let)
1 delavnica   10 točk
celoletno izvajanje istovrstne delavnice
(vsaj 30 delavnic)  50 točk

Opomba: delavnica za odrasle (točka c) 
se  sofinancira samo pod pogojem, da 
udeleženci delavnice  oz. organizator za 
izvedbo delavnice zagotovi minimalno 
50% sredstev z lastno udeležbo oz. lastnih 
sredstev.

Izleti za otroke in  mladostnike 
Samostojna organizacija 20 točk
Organizacija v sodelovanju z drugim  
društvom  10 točk

Izleti in športna rekreacija za starejše
Samostojna organizacija izleta  5 točk
Udeležba na srečanju  
upokojencev   10 točk

Letni pohodi 
(vsaj 30 pohodov)  20 točk

Udeležba na prvenstvu  6 točk
Športno srečanje   10 točk

Samostojni projekt (ki vključuje različne 
aktivnosti: izlet, delavnice, razstava, pre-
davanja ipd.) : 
Število udeležencev: 
do vključno 10   5 točk
do vključno 20   10 točk
nad 20    15 točk

Število aktivnosti: 
1   5 točk
2 – 3   10 točk
4 – 5   15 točk
6 – 7    20 točk
8 – 9    25 točk
10 – 20     40 točk
21 – 30     50 točk
nad 30   60 točk

Opomba: projekti, kot so počitniško var-
stvo, počitniške delavnice in podobno, 
se sofinancirajo samo pod pogojem, da 
organizator za izvedbo projekta zagotovi 
minimalno 50% lastnih sredstev. 

Seminarji, predavanja  8 točk 

Organizacija prireditve (okrogla miza, 
sprevod ipd.)
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število obiskovalcev
do vključno 10  5 točk
do vključno 20   10 točk
do vključno 50   20 točk
od 50 do vključno 100 25 točk
nad 100   30 točk

Organizacija prireditve v sodelovanju z 
drugim društvom, klubom, zvezo oz. dru-
go organizacijo (okrogla miza, sprevod 
ipd.)
število obiskovalcev
do vključno 10   2,5 točke
do vključno 20   5 točk
do vključno 50   10 točk
od 50 do vključno 100 12,5 točk
nad 100   15 točk

Predstavitev občine na sejmih in drugih 
prireditvah zunaj občine  10 točk

Opomba: pri prireditvah, ki jih organizira-
jo prijavitelji s sedežem zunaj občine Tr-
zin in je eden od kriterijev udeležba čla-
nov prijavitelja ali število obiskovalcev, se 
upošteva število članov oziroma obisko-
valcev iz Trzina. 

9. člen
Občina Trzin bo vsako leto z javnim razpi-
som razpisala tudi organizacijo in izvedbo 
tradicionalnih turističnih in drugih priredi-
tev v Občini Trzin, kot so na primer Florja-
nov sejem, predstavitev občine v Arbore-
tumu Volčji potok za 1. maj, predstavitev 
občine na sejmu Turizem in prosti čas, pri-
reditev ob svetovnem Dnevu Zemlje ipd., 
ter višino sredstev za te namene. 
Za sofinanciranje organizacije in izvedbe 
tradicionalnih turističnih in drugih prire-
ditev v Občini Trzin, ki jih bo Občina Tr-
zin skupaj z višino sredstev za te namene 
razpisala z javnim razpisom, se kot kriterij 
upoštevata obseg in kvaliteta predlože-
nega programa prireditve. 
Izvajalca za posamezno prireditev se izbe-
re na predlog komisije. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  4-4/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011  aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 79/2009 in 51/2010), 53. člena 
Zakona o javnih financah (Ur.l. št. 79/99, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-
ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 
14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 

38/2010-ZUKN, 107/10), Zakona o hu-
manitarnih organizacijah (Ur.l. RS, št. 
98/2003, 61/2006-ZDru-1) in 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) 
je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni 
seji dne 26.01.2011 sprejel

P R A V I L N I K 
o financiranju in sofinanciranju progra-

mov za področje humanitarnih dejavno-
sti in prireditev humanitarnih društev in 
organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na 

območju Občine Trzin

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, me-
rila in postopki za financiranje ali sofinan-
ciranje programov na področju humani-
tarnih dejavnosti, merila za vrednotenje 
in razdelitev sredstev, namenjenih za pro-
grame, projekte in prireditve društev, klu-
bov, zvez in drugih organizacij, ki delujejo 
na humanitarnem področju na območju 
Občine Trzin oziroma vključujejo prosto-
voljce in člane iz Občine Trzin. 

2. člen
Na podlagi tega pravilnika se financira-
jo ali sofinancirajo programi humanitar-
ne dejavnosti na področjih socialnega in 
zdravstvenega varstva, usmerjene v do-
seganje plemenitih človekoljubnih ciljev 
(v nadaljnjem besedilu: humanitarne de-
javnosti), ki jih izvajajo humanitarne or-
ganizacije v obliki programov in storitev 
v neposredno korist posameznikov, in so 
namenjeni zlasti: 

reševanju ogroženih ljudi in življenj, •	
lajšanju socialnih in psihosocialnih •	
stisk in težav, 
izboljšanju socialnega položaja, •	
krepitvi zdravja, •	
preprečevanju poslabšanja socialnega •	
položaja, 
preprečevanju poslabšanja zdravstve-•	
nega stanja oseb s kronično boleznijo, 
ustvarjanju možnosti za čim bolj kako-•	
vostno in samostojno življenje oseb s 
kronično   boleznijo in doseganju dru-
gih človekoljubnih ciljev v skladu s 
svojimi pravili in programi.

3. člen
Občina Trzin v skladu s tem pravilnikom 
financira oziroma sofinancira dejavnost 
javnih zavodov, društev in organizacij, ki 
delujejo kot splošne dobrodelne organi-
zacije, organizacije za kronične bolnike in 
organizacije za samopomoč na področju 
socialnega ali zdravstvenega varstva, pri 
čemer mora organizacija glede na prete-
žni del humanitarne dejavnosti, ki jo izva-
ja, imeti svoje delovno področje določeno 

kot področje socialnega ali zdravstvenega 
varstva v svojem temeljnem aktu. 
 
V skladu z zakonom se šteje, da organiza-
cije za kronične bolnike delujejo na po-
dročju zdravstvenega varstva.

4. člen
Občina Trzin v skladu s tem pravilnikom 
namenja sredstva predvsem za programe, 
katerih nameni in cilji so: 

reševanje in lajšanje socialnih stisk in •	
težav prebivalcev, zagovorništvo soci-
alno ogroženih posameznikov in druž-
benih skupin, pomoč ljudem in reše-
vanje ljudi, katerih zdravje ali življenje 
je ogroženo, in krepitev zdravja prebi-
valstva; 
skrb za enakopravno vključevanje kro-•	
ničnih bolnikov v življenje z zdravimi, 
za ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
življenja s kronično boleznijo ter za 
preprečevanje napredovanja kronične 
bolezni v invalidnost in se zavzemanje 
za ukrepe, s katerimi se preprečuje na-
stajanje invalidnosti;  
vzajemno medsebojno reševanje psi-•	
hosocialnih težav članov organizacij 
in nečlanov s podobnimi psihosocial-
nimi težavami, kot jih imajo njeni člani 
ali reševanje njihovih zdravstvenih te-
žav in ohranjanje ter izboljšanje kako-
vosti njihovega življenja, pri čemer pa 
ne gre za osebe s kronično boleznijo.

5. člen 
Občina Trzin lahko na podlagi pogodbe 
in brez razpisa financira programe in de-
javnosti javnih zavodov in organizacij, 
ki opravljajo humanitarno dejavnost na 
podlagi zakona oziroma v javnem intere-
su (npr. Center za socialno delo Domža-
le, Dom počitka Mengeš – oddelek Dom 
starejših Trzin, organizacija Rdečega križa, 
Gorska reševalna služba, Prostovoljno ga-
silsko društvo in podobne organizacije), 
lahko pa tudi na podlagi razpisa, kadar je 
to smiselno, ker je na trgu več možnih po-
nudnikov storitev (npr. izvajanje pomoči 
na domu in podobnih storitev). 

Občina Trzin na podlagi razpisa sofinanci-
ra programe s področja humanitarnih de-
javnosti, ki jih predlagajo in izvajajo: 

društva in organizacije, ki jih ustano-•	
vijo in katerih člani so občanke in ob-
čani, prostovoljci z namenom poma-
gati ljudem v socialnih, psihosocialnih 
in podobnih stiskah; ljudem, katerih 
zdravje je ogroženo in z namenom 
osveščanja ljudi za zdravo življenje; 
društva in organizacije za blaženje te-•	
žav in pomoč osebam s kronično bo-
leznijo, katerih člani so te osebe same 
ali njihovi zakoniti zastopniki in drugi 
zainteresirani občani in občanke, pro-
stovoljci; 
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društva in organizacije za samopo-•	
moč, katerih člani so osebe s posebni-
mi psihosocialnimi oziroma zdravstve-
nimi potrebami ali njihovi zakoniti 
zastopniki in drugi zainteresirani, tudi 
svojci oseb s temi potrebami in drugi 
prostovoljci.

6. člen 
Za sredstva lahko kandidirajo tudi splošne 
dobrodelne organizacije, ki se ukvarjajo z: 
z odkrivanjem, spremljanjem in lajšanjem 
socialnih stisk prebivalcev; 

z zagovorništvom ogroženih posa-•	
meznikov in družbenih skupin, z opo-
zarjanjem in spodbujanjem javnosti, 
države in občine za načrtovanje in 
uresničevanje skupnih programov re-
ševanja socialnih stisk prebivalcev; 
z zbiranjem in razdeljevanjem sred-•	
stev pomoči potrebnim; 
z organiziranjem in izvajanjem reševa-•	
nja ljudi, katerih zdravje ali življenje je 
ogroženo, pa si sami ne morejo ustre-
zno pomagati; 
z izvajanjem drugih programov za •	
ohranitev ali izboljšanje socialnega 
položaja ali zdravja prebivalcev.

7. člen 
Na razpisu, objavljen na osnovi tega Pra-
vilnika, lahko kandidirajo za sredstva ob 
izpolnjevanju pogojev iz 5. In 6. člena 
tega Pravilnika, društva, zveze in druge 
humanitarne organizacije: 

ki so registrirani v skladu z Zakonom o •	
društvih, Zakonom o humanitarnih or-
ganizacijah, Zakonom o Rdečem križu 
Slovenije ali drugim zakonom, ki ureja 
področje humanitarnih dejavnosti in 
organizacij za opravljanje programov 
na področju humanitarnih dejavnosti, 
ki imajo sedež v Občini Trzin, •	
ki imajo sedež v drugi občini, če je •	
med člani vsaj 10 občanov Občine Tr-
zin oziroma 5 članov, če gre za društvo 
ali organizacijo posamezne vrste inva-
lidov (paraplegiki, slepi in slabovidni, 
gluhi ipd.) ali društvo oziroma organi-
zacijo ene vrste kroničnih bolnikov in  
delujejo že najmanj eno leto. •	

II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRA-
NJA PROGRAMOV

8. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se 
določi v proračunu Občine Trzin. Sredstva 
se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, 
ki se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in na spletni strani Občine Trzin. 

Javni razpis mora vsebovati: navedbo na-
ročnika; predmet javnega razpisa; višino 
finančnih sredstev; merila za dodelitev 
sredstev; pogoje, ki jih morajo izpolnjeva-
ti upravičenci; informacijo o razpisni do-

kumentaciji; rok, do katerega morajo biti 
predložene vloge na javni razpis in rok, v 
katerem bodo predlagatelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa. Zainteresirani upra-
vičenci se prijavijo na razpis na obrazcih 
razpisne dokumentacije, ki jo pripravi ob-
činska uprava.

9. člen
Postopek javnega razpisa – odpiranje, 
pregled in ocenitev prispelih vlog s pre-
dlogom izbora programov in projektov 
ter določitev predloga višine sofinanci-
ranja, vodi komisija, ki jo sestavljajo člani 
Odbora za socialno politiko, zdravstvo in 
dejavnost društev, svetovalec župana za 
družbene dejavnosti in svetovalec župa-
na za finance in proračun. 

V 30 dneh po končanem razpisu se s skle-
pom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. 

Zoper ta sklep je možen ugovor županu v 
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna.

10. člen
Po pravnomočnosti sklepa o sofinancira-
nju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo 
o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. 

Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv 
in naslov društva oziroma organizacije; 
navedbo programa, ki se sofinancira; vi-
šino dodeljenih sredstev in proračunsko 
postavko, na kateri so zagotovljena sred-
stva; način sofinanciranja; način nadzora; 
določilo o vračilu sredstev v primeru ne-
namenske porabe sredstev ter druga do-
ločila, pomembna za izvedbo sofinancira-
nja programa.

11. člen
Upravičenci, ki so sklenili pogodbo z Ob-
čino Trzin v skladu z 10. členom tega Pra-
vilnika, so dolžni do konca meseca marca 
naslednjega leta oddati poročilo z dokazi-
li o namenski porabi dodeljenih sredstev. 
Če je upravičenec dodeljena sredstva po-
rabil nenamensko, mora sredstva vrniti; 
lahko pa se z Občino Trzin dogovori, koli-
ko je ponovno kandidiral in uspel na raz-
pisu za isti ali podobni namen, za ustre-
zno znižano subvencijo v letu, ko je bila 
ugotovljena neustrezna poraba sredstev. 
Nenamensko porabo sredstev in izpolni-
tev pogodbenih obveznosti preverja ob-
činska uprava.

III. KRITERIJI IN MERILA

12. člen
Razpisana sredstva se med upravičen-
ce do sredstev, ki so se prijavili na razpis, 
razdelijo tako, da se programi upravičen-
cev ovrednotijo z ustreznimi števili točk, 
ki se po zaključku vrednotenja seštejejo; 

s seštevkom točk se deli razpisana vso-
ta sredstev, tako da se ugotovi, koliko je 
vredna ena točka in ta rezultat se za vsak 
program posebej pomnoži s številom do-
deljenih točk in se tako ugotovi, kolikšna 
sredstva se dodelijo posameznemu pro-
gramu oziroma upravičencu. 
Za sofinanciranje rednega delovanja dru-
štev in organizacij iz 7. člena tega Pravilni-
ka in njihovih programov in prireditev se 
upoštevajo naslednja merila, ki so določe-
na v točkah in kriterijih: 

1. Sredstva za redno dejavnost društev 
in organizacij, pri čemer redna dejavnost 
vključuje delovanje organov društva ozi-
roma organizacije, prireditve, na katere so 
vabljeni predvsem  člani društva oziroma 
organizacije, društvene izlete ter ekskurzi-
je, stroške za darila in razne oblike pomoči 
članom, stroške v zvezi s pogrebi, kome-
moracijami ipd.) se podelijo upravičen-
cem na podlagi naslednjih kriterijev: 

1.1.  Za društva in organizacije s sedežem 
v Občini Trzin:
število aktivnih članov:
do 10 članov  10 točk 
od 11 do 20 članov 20 točk
od 21 do 50 članov 30 točk
nad 50 članov  50 točk

Doba delovanja društva, organizacije:
od 1 do 5 let  10 točk
od 6 do 10 let  20 točk
nad 10 let   40 točk

1.2. Za društva in organizacije s sedežem 
v kateri od sosednjih občine in zadostnim 
številom članov s stalnim bivališčem v Tr-
zinu, če v Trzinu ni istovrstnega društva ali 
organizacije:
število aktivnih članov iz Občine Trzin 
od 3 do 10 članov  5 točk
od 11 do 20 članov 10 točk
od 21 do 50 članov 20 točk
nad 50 članov  40 točk

Doba delovanja društva, organizacije:
od 1 do 5 let  10 točk
od 6 do 10 let  20 točk
nad 10 let   40 točk

1.3. Za društva in organizacije s sedežem 
v Trzinu, ki imajo več kot 10 % članov, 
mlajših od 24 let   20 točk 

2. Programi pomoči, prireditve, predava-
nja, razne akcije ipd.: 

Zbiranje in delitev (do 6 krat letno) po-•	
moči (oblačila, hrana, finančna sred-
stva) socialno ogroženim posamezni-
kom in družinam 40 točk
Zbiranje in delitev (več kot 6 krat le-•	
tno) pomoči (oblačila, hrana, finančna 
sredstva) socialno ogroženim posa-
meznikom in družinam   60 točk 
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Program obiskov in obdarovanja tež-•	
jih bolnikov in ostarelih  po domovih 
(nad 10 do 50 obiskov)           40 točk
Program obiskov in obdarovanja tež-•	
jih bolnikov in ostarelih po domovih 
(nad 50 do 100 obiskov)          60 točk
Program obiskov in obdarovanja tež-•	
jih bolnikov in ostarelih po domovih 
(nad 100 obiskov)            90 točk
Organizacija humanitarne prireditve s •	
programom             50 točk
Organizacija humanitarne prireditve •	
s programom in pogostitvijo (do 100 
udeležencev)            80 točk
Organizacija humanitarne prireditve s •	
programom in pogostitvijo (nad 100 
udeležencev)           100 točk
Organizacija humanitarne prireditve •	
za lastno članstvo s programom  in 
pogostitvijo z udeležbo do 50 članov 
iz Trzina (invalidska društva)  50 točk
Organizacija humanitarne prireditve •	
za lastno članstvo s programom in po-
gostitvijo z udeležbo nad 50 članov iz 
Trzina (invalidska društva)      70 točk
sodelovanje na humanitarni prireditvi •	
drugega organizatorja            10 točk
organizacija strokovnih srečanj, izo-•	
braževalnih predavanj (teme: načini 
zdravljenja, zdrav način življenja, pre-
ventivni programi) v Trzinu ali z ude-
ležbo vsaj 10 članov iz Trzina) 30 točk
organizacija ekskurzije, izleta, rekrea-•	
tivne prireditve ipd. (za invalide, kro- 
nične bolnike, socialno ogrožene  
skupine…) z udeležbo vsaj 10 članov iz  
Trzina             30 točk
organizacija ekskurzije, izleta, rekrea-•	
tivne prireditve ipd. (za invalide, kro- 
nične bolnike, socialno ogrožene  
skupine …) z udeležbo več kot 20 čla-
nov iz Trzina             40 točk
organizacija večdnevnih taborov, le-•	
tovanj (rekreacija, zdravljenje, preven-
tivni program) za invalide, kronične 
bolnike, socialno ogrožene skupine 
ipd. z udeležbo vsaj 5 članov iz Trzina   
50 točk
organizacija večdnevnih taborov, leto-•	
vanj (rekreacija, zdravljenje, preventiv-
ni program) za invalide, kronične bol-
nike, socialno  ogrožene skupine ipd. 
z udeležbo vsaj 10 članov iz Trzina  
100 točk
organizacija rednih medgeneracijskih •	
srečanj samopomočnih skupin za sta-
rejše občane s programom in pogosti-
tvijo (od 10 – 20 srečanj)         200 točk
organizacija rednih medgeneracijskih •	
srečanj samopomočnih skupin za sta-
rejše občane s programom in pogosti-
tvijo (nad 20 srečanj)               300 točk
izobraževanje prostovoljcev za or-•	
ganiziranje in vodenje prostovoljcev 
za organiziranje in vodenje medge-
neracijskih samopomočnih skupinza  

starejše občane – za posameznega 
udeleženca          40 točk 

3. Založniška dejavnost in promocijske 
aktivnosti: 

glasilo ali bilten društva ali organizaci-•	
je          10 točk
manj obsežne brošure z vsebinami •	
preventivno informativnega značaja    
          20 točk 
obsežnejše knjižne publikacije z vsebi-•	
nami s področja preventive,  zdravega 
načina življenja ali s prispevki članov 
društva oz. organizacije        50 točk 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
V skladu s tem Pravilnikom se prvič pri-
pravi in izpelje javni razpis po sprejemu 
Proračuna za leto 2011, predvidoma fe-
bruarja 2011. 

Če bi zaradi uveljavljanja določb tega Pra-
vilnika prišlo do večjih nesorazmerij pri 
vrednotenju programov humanitarnih 
društev s sedežem v Občini Trzin glede na 
dosedanje prihodke teh društev iz Prora-
čuna Občine Trzin, lahko župan ta neso-
razmerja vsaj deloma ublaži z dodatnimi 
sredstvi prizadetim društvom s p.p. 0160 
in še v letu 2011 predlaga ustrezne spre-
membe in dopolnitve Pravilnika. 

14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  4-5/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-
I-21/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 
10. in 98. člena Statuta Občine Trzin (Ura-
dni vestnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 
in 8/2006), 3. in 82. člen Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1, 
33/2006 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/2008, 
42/2009, 109/2009, 109/2010-ZCes-1), ter 
5. in 6. člena Odloka o občinskih cestah v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 5/2001 in 9/2008) in 18. člena Uredbe o 
merilih za kategorizacijo javnih cest (Ura-
dni list RS, št. 48/97, 113/2009, 109/2010-
ZCes-1) je občinski svet Občine Trzin na 4. 
redni seji dne 26.01.2011 sprejel  

ODLOK O SPREMEMBAH IN DO-
POLNITVI ODLOKA O KATEGORI-
ZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI 

TRZIN

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 4/99 in 7/2005) se v 4. členu v drugi ta-
beli »- krajevne ceste (LK)« besedilo člena 
pod zaporedno številko 2, ki se glasi:

»2 074521 074511 BRODIŠČE 444 V 0«, 
črta in nadomesti s besedilom »2 074521 
074511 BRODIŠČE 475 V 0«.

Na koncu te tabele se črta besedilo »DOL-
ŽINA SKUPAJ 4,545 km« ter nadomesti s 
besedilom »DOLŽINA SKUPAJ 4,576 km«. 

2. člen
V 5. členu v prvi tabeli »- javne poti (JP)« 
se besedilo člena pod zaporedno številko 
49, ki se glasi:

»49 574126 574125 JEMČEVA CESTA 
HŠ34B 128 V 0«, črta in nadomesti s be-
sedilom »49 574126 574125 JEMČEVA CE-
STA HŠ34B 99 V 0«.

V isti tabeli se na koncu seznama doda 
nov odsek pod zaporedno številko 64 in z 
njim besedilo:
»64 574133 074261 LJUBLJANSKA CESTA 
G2-104 71 V 0«.

Na koncu te tabele se črta besedilo »DOL-
ŽINA SKUPAJ 10,143 km« ter nadomesti 
s besedilom »DOLŽINA SKUPAJ 10,185 
km«. 

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka:  4-6/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011  aNtON PeRŠak, l.R.

Občinski svet Občine Trzin je na podla-
gi 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), 7. člena Zakona o športu (Ur.l. 
RS, št. 22/98), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 
24/00(31/2000 – popr.)), Programa razvo-
ja športa v Občini Trzin (Ur. vestnik Obči-
ne Trzin, št. 11/03), Pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju programov športa 
v Občini Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, 
št. 10/05-UPB1 in 12/10) in Statuta Obči-
ne Trzin (Ur. vestnik občine Trzin, št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 4. redni seji 
dne 26.01.2011 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OB-
ČINI TRZIN ZA LETO 2011

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur.l. 
RS, št. 22/98) se izvajanje občinskega pro-
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grama športa v Občini Trzin določi z le-
tnim programom športa, ki določa pro-
grame športa, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, po-
trebnih za njihovo uresničevanje in ob-
seg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem 
proračunu.

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračun-
sko leto 2011 za programe športa zagoto-
vi 124.025 EUR, in sicer 81.070 EUR za in-
vesticije v športno infrastrukturo in 42.955 
EUR za dejavnosti izvajalcev letnega pro-
grama športa (športna društva, vrtec, šola 
ter morebitni drugi izvajalci).

Letni program športa za leto 2011 je pri-
kazan po vsebini in obsegu proračunskih 
postavk ter po vsebinah in obsegu skla-
dno z Nacionalnim programom športa.

Obseg sofinanciranja oziroma višina sred-
stev je razvidna iz preglednice. 

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

obseg sofinanciranja športnih progra-•	
mov izvajalcev v obliki dotacij dode-
ljenih na podlagi razpisa,
obseg sofinanciranja športa za vse – •	
tekmovanja za Športno značko Obči-
ne Trzin,
obseg sofinanciranja velikih občinskih •	
športnih prireditev,
obseg sofinanciranja interesne špor-•	
tne vzgoje predšolskih in šoloobve-
znih otrok – razpis, 
obseg sofinanciranja investicijskega in •	
tekočega vzdrževanja športnih objek-
tov in opreme. 

B/Letni program športa po vsebinah Naci-
onalnega programa športa

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Proračunska postavka 0175 (11.130 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 
2011 sofinancirajo:

1.1. Interesna športna vzgoja predšol-
skih otrok: 

1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni 
tečaj v okviru Zlatega sončka.
V skladu s področnim dogovorom se so-
financira 10 urni plavalni tečaj v višini 12 
EUR/otroka.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloob-
veznih otrok od 6. do 15. leta:

1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni 
tečaj za neplavalce na predmetni stopnji 

4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 
V ŠPORTU:

V letu 2011 se sredstva namenijo za nasle-
dnja področja:

Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stro-
ški, ki so potrebni za osnovno delovanje 
društva, in sicer na način, da društva lah-
ko 25% sredstev za programe porabijo za 
osnovne materialne stroške društva.

Proračunska postavka 0165
4.2. Izobraževanje, usposabljanje  in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v  
športu.
Sofinancira se:

Osnovno in  dodatno izobraževanje •	
ter izpopolnjevanje strokovnega ka-
dra, ki je bil že do sedaj uspešen pri 
svojem delu v društvih, nima pa za to 
ustreznega znanja.
Udeležbo in kotizacijo na rednih le-•	
tnih licenčnih seminarjih in drugih iz-
obraževalnih seminarjih.

Proračunska postavka 0165
4.3. Založniška dejavnost in informacij-
ski sistem na področju športa
Sofinancira se:
Dejavnost nabave in izdajanja strokovne 
literature in drugi periodičnih in občasnih 
športnih publikacij.

Na podlagi prijav na razpis izvajalcev Letne-
ga programa športa se bo določilo, kateri 
programi se bodo sofinancirali v okviru točke 
4.2. in 4.3. Za programe pod točko 4.2. in 4.3. 
se nameni sredstva v okviru PP 0165. Višino 
sredstev določi komisija za vrednotenje špor-
tnih programov na podlagi prejetih prijav.

Proračunska postavka 0166
4.4. Športne prireditve – tekmovanja 
v okviru Športne značke Občine Trzin 
(2.000 EUR)

Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru 
Športne značke Občine Trzin bodo podrob-
neje določeni v razpisu za izbor izvajalcev.

Sredstva za prireditve za Športno značko 
se dodelijo posameznim izvajalcem na 
podlagi kandidatur na javnem razpisu. 

Proračunske postavke od 0169 do 0173
4.5. Večje prireditve športnih društev 
(skupaj 4.825 EUR)

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki 
imajo po svoji vsebini širši (javni) pomen 
in so organizirane na območju Občine Tr-

in preverjanje znanja plavanja v 6. razredu 
devetletke.

Sofinancira se delež stroškov za izvedbo 
tečaja in preverjanja, ki ga ne pokrije mi-
nistrstvo. Program je za starše brezplačen.

1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmova-
nja na nivoju OŠ domžalske regije, PC Dom-
žale in tekmovanja na državnem nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmova-
nja na nivoju osnovnih šol domžalske regi-
je in delež na nivoju PC Domžale. Za tek-
movanja na državnem nivoju se financira 
prevoz, prehrana in morebitne prijavnine.

1.2.3. Drugi 80 urni programi.
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne 
programe športne vzgoje.

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2. 
izvaja OŠ Trzin v sodelovanju z Zavodom 
za šport in rekreacijo Domžale.

Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 
3. in 4. skupaj 25.000 EUR)

1.3. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. 
leta) in mladine (od 15. do 20. leta), 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport

Sredstva so namenjena za programe 
športnih društev, za starostne kategorije 
od 6 do 15 let, ki nastopajo v tekmoval-
nih sistemih različnih športnih panog (ko-
lektivne in individualne panoge), ter za  
programe športnih društev za starostne 
kategorije od 15 do 20 let, ki nastopajo v 
tekmovalnih sistemih različnih športnih 
panog (kolektivnih in individualnih).

Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja mladine 
od 15. do 20. leta
Sredstva so namenjena za 80 urne pro-
grame športne vzgoje v športnih društvih 
za udeležence, ki niso vključeni v tekmo-
valne sisteme.

Proračunska postavka 0165 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
Sredstva so namenjena za redne 80 urne 
programe športno rekreativne vadbe od-
raslih. Izvajalcem, ki to dejavnost izvajajo 
v rekreativnih ligah, se priznajo dodatna 
sredstva v skladu s pravilnikom.

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI  ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe špor-
tnih društev, ki nastopajo v rednih tekmoval-
nih sistemih starostne kategorije nad 20 let, 
od medobčinskega do državnega nivoja.
V skladu s pravilnikom se sofinancirajo tudi 
športniki svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda (vrhunski šport).
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zin. V letu 2011 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:
Naziv prireditve Proračunska postavka Namenska sredstva

Tek Petra Levca 0169 885 EUR

Občinsko prvenstvo v veleslalomu 0170 1000 EUR

Otroška olimpiada Trzin 0171 755 EUR

Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin 0172 1.737 EUR

Šahovski turnir ob občinskem prazniku 0173 448 EUR
Proračunska postavka 0165

C/. Druge določbe 
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev LPŠ (športna društva, šola …) se razdeli-
jo v celoti na podlagi javnega razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis.

Vsebina po proračunskih postavkah Proračunska Planirano Delež

Namen postavka proračun 2011 v %

A/Sofinanciranje športnih programov  izvajalcev  42.955,00 34,63%

1.Letni program športa - razpis 0165 25.000,00 20,16%

2. Športna značka Občine Trzin 0166 2.000,00 1,61%

3.Velike občinske športne prireditve 0169-0173 4.825,00 3,89%

4.Letni program športa -razpis »Interesna športna 
vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok«

0175 11.130,00 8,97%

B/Sofinanciranje novogradenj, vzdrževanja objek-
tov in opreme

 81.070,00 65,37%

1.Naložbe v športne objekte  (vhod v ŠRP,…) 0114 60.000,00 48,38%

2.Vzdrževanje športnih objektov, obnove, mat.
stroški

0113 12.800,00 10,32%

3.Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih 
površin

0167 3.270,00 2,64%

4.Oprema za dejavnost športnih društev 0174 5.000,00 4,03%

SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA 2011  124.025,00 100,00%

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

Številka:  4-9.1/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Ur. ve-
stnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 
2/06 in 8/062/99, 4/2000 in 5/2003) in 
Poziva Predsednika Okrožnega sodišča 
v Ljubljani, v skladu z določbo 43. člena 
in drugega odstavka 46. člena Zakona o 
sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 
28/2000 in 83/2005) je Občinski svet Ob-
čine Trzin na 4. redni seji dne 26.01.2011 
sprejel naslednji 

SKLEP

Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča 
v Ljubljani se predlaga Jože Kosmač.

S sprejemom tega sklepa preneha veljati 
Sklep št. 35-9/2005 (Ur. v. OT, št. 12/2005, 
z dne 20.12.2005).

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Obči-

4.6. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se del 
sredstev nameni za manjše prireditve. Vi-
šino sredstev določi komisija za vrednote-
nje športnih programov na podlagi preje-
tih prijav.

Proračunske postavke: 0113, 0114, 0167 
in 0174
5. ŠPORTNI OBJEKTI (81.070 EUR)
Občina Trzin zagotavlja na posebnih pro-
računskih postavkah sredstva za nasle-
dnje namene:

Sofinanciranje uporabe športnih •	
objektov in opreme, ki je vezana na 
objekt (najemnine), PP 0167 (3.270 
EUR),
Vzdrževanje športnih objektov in ob-•	
nove PP 0113 (12.800 EUR)
Naložbe v športno opremo, ki je veza-•	
na predvsem na objekt (oprema streli-
šča), PP 0174 (5.000 EUR)
Naložbe v športne objekte (Vhod v ŠRP •	
Trzin Mlake – Vhod v ŠRP Trzin Mlake 
– v letu 2011 je predvideno dokonča-
nje začetih gradbenih del (1. etapa II. 
faze zajema: PGD/PZI, nadzor in izved-
ba gradbenih del z materialom: izgra-
dnja dostopne ceste v dolžini 38 m z 
mostom in pripadajočo komunalno 
infrastrukturo) iz leta 2010, kar zajema 
še namestitev ograje na mostu, asfal-
tiranje, zunanjo ureditev ter prome-
tno signalizacijo. Po zaključku del bo 
sledil tehnični pregled in pridobitev 
uporabnega dovoljenja. Sledil bo na-
daljnji nakup zemljišč za potrebe ure-
ditve območja v skladu z ZN za obmo-
čje T14 (za potrebe izvedbe 2. etape II. 
faze).) PP 0114 (60.000 EUR).
Sredstva iz 1. alineje 5. točke se razpi-•	
šejo hkrati z razpisom za sofinancira-
nje športnih programov društev in se 
društvom – izvajalcem razdelijo v skla-
du s kriteriji, ki so določeni s pravilni-
kom oziroma v skladu s Programom 
razvoja športa v Občini Trzin, pri če-
mer se upoštevajo realne potrebe po-
sameznih društev.
Sredstva iz 2. in 3. in 4. alineje 5. toč-•	
ke so namenska sredstva za vzdrževa-
nje in financiranje izgradnje in obnove 
športnih objektov, kot sledi iz teksta 
posamezne alineje.

Letni program športa v Občini Trzin za leto 
2011 se objavi v Uradnem vestniku Občin 
Trzin in začne veljati z dnem objave. 

Številka:  4-8/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011  aNtON PeRŠak, l.R.

Na podlagi 32. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB2, 
27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-
18, 76/08, 79/09 in 51/10), 39. člena Sta-
tuta Občine Trzin (Uradni vestnik. OT, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 116. čle-
na Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 
5/04), je Občinski svet Občine Trzin na 4. 
redni seji dne 26.01.2011 sprejel naslednji 

SKLEP
o imenovanju članov Nadzornega  

odbora Občine Trzin

Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin 
so bili imenovani: 
Katarina Kadunc, Darko Končan, Mitja 
Kovaljev, Cvetka Lippai in Marko Pavli-
šič.
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ne Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi.

Številka:  4-9.2/2011 ŽUPaN:
DatUm:   26.01.2011 aNtON PeRŠak, l.R.

Komisija za občinska priznanja, prosla-
ve in promocijo občine v skladu z 8. čle-
nom Odloka o občinskem prazniku in pri-
znanjih Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin št. 
3/99) objavlja 

RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev 

priznanj Občine Trzin za leto  2011

Na podlagi navedenega odloka Občina 
Trzin razpisuje naslednja priznanja: 

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni 
prispevek k razvoju Trzina kot kraja ozi-
roma občine v daljšem časovnem obdo-
bju oziroma za vrhunske dosežke na go-
spodarskem, kulturnem, izobraževalnem, 
znanstvenem, športnem, političnem ali 
katerem drugem področju delovanja, če 
je občan ali občanka, ki je predlagana za 
podelitev naziva, prispeval/a tudi k razvo-
ju oziroma promociji Trzina ter se dejavno 
udeleževal/a javnega življenja v Trzinu. 

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

NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom 
Občine Trzin, društvom, drugim pravnim 
osebam, samostojnim podjetnikom ali 
obrtnikom s sedežem na območju Občine 
Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno 
delo na gospodarskem, kulturnem, špor-
tnem ali katerem drugem področju v za-
dnjih dveh letih. 

Občina podeli največ 3 nagrade, višino 
katerih določi občinski svet Občine Trzin. 

Predloge za podelitev priznanj lahko pre-
dložijo občani in občanke Občine Trzin, 

občinske organizacije političnih strank, 
društva in druge pravne osebe, organiza-
cije, javni zavodi, gospodarske družbe in 
samostojni podjetniki oziroma obrtniki. 
Komisija bo pri pripravi predlogov za 
podelitev priznanj in nagrad upošteva-
la samo predloge, ki bodo v zapečate-
nih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti 
najkasneje  do vključno 14.03. 2011 do 
12.00 ure  na naslov:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRI-
ZNANJA«.

Predlog mora vsebovati: 
točen naziv (ime, priimek, firma) in na-•	
slov predlagatelja, 
ime, priimek, rojstne podatke oziroma •	
naziv (firmo) ter točen naslov predla-
ganega   
kandidata ali kandidatke za podelitev •	
priznanja ali nagrade,
predlagano vrsto priznanja,•	
podrobnejšo obrazložitev predloga. •	

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komi-
sija ne bo upoštevala. 

ŠifRa zaDeve: 094-1/2011 PReDseDNica kOmisije:
DatUm: 26.01.2011 jOŽica valeNčak, l.R.

Občina Trzin na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 53. 
člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 
št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009 
in 38/2010-ZUKN), Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS št. 
77/2007-UPB 1, 56/2008 in 4/2010), 9. in 
10. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, 
št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06), Letne-
ga programa kulture v Občini Trzin za leto 
2011 (Ur.v. OT št. 12/2010) in Pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Ob-
čini Trzin (Ur. v. OT št. 5/2010) objavlja 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH 

PROGRAMOV  V OBČINI TRZIN 
ZA LETO 2011

1.
Možni prijavitelji 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov v Občini Trzin za leto 2011 (v 
nadaljevanju javni razpis) je namenjen 
producentom, posrednikom in organiza-

torjem kulturnih programov in dejavno-
sti; zlasti kulturnim in drugim društvom, 
ki imajo v naboru svojih dejavnosti regi-
strirano ali v statutih navedeno tudi kul-
turno dejavnost, zavodom in drugim or-
ganizacijam, ki so registrirani za delovanje 
na področju kulture ter samozaposlenim 
ustvarjalcem na področju kulture. 

2. 
Pogoji za sodelovanje

Producent, posrednik ali organizator, ki se 
želi prijaviti na ta razpis (v nadaljevanju 
prijavitelj) mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

da ima (društvo, zavod, organizacija) •	
sedež v Občini Trzin,  
ali da (samozaposleni) ima stalno bi-•	
vališče v Občini Trzin, 
da ima (društvo, organizacija) sedež •	
v eni od sosednjih občin, vendar ima 
najmanj deset članov s stalnim bivali-
ščem v Občini Trzin, ki so v preteklem 
letu plačali članarino,
da je soustanoviteljica zavoda Občina •	
Trzin, kolikor ima zavod sedež zunaj 
Občine Trzin, 
da že najmanj leto dni izvaja kulturno •	
dejavnost v Občini Trzin, 
da ima zagotovljene temeljne pogoje •	
za uresničitev prijavljenega programa, 
da ima urejeno dokumentacijo in evi-•	
denco o članstvu, kolikor gre za dru-
štvo ali organizacijo, 
da ima urejeno dokumentacijo in evi-•	
denco o svoji dejavnosti, 
da dejavnost opravlja na neprofitni •	
osnovi, 
da je v preteklih letih izpolnjeval po-•	
godbene obveznosti, če je bil financi-
ran iz Proračuna Občine Trzin,
da izpolnjuje oziroma je pripravljen iz-•	
polnjevati druge pogoje predpisane s 
Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin.

3.
Razpisna področja in višina razpisanih 

sredstev
Razpisna področja, v katera sodijo progra-
mi, za sofinanciranje katerih se prijavitelji 
lahko prijavijo v letu 2011 za vsako podro-
čje posebej, so: 

3.1. Kulturni programi kulturnih in drugih 
društev, zavodov in samozaposlenih, ki iz-
polnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke tega raz-
pisa oziroma Pravilnika o sofinanciranju kul-
turnih dejavnosti v Občini Trzin, in katerih 
programi ustrezajo vsebinam, navedenim v 
15. točki 3. člena Letnega programa kulture 
v Občini Trzin za leto 2011, in ki bodo sofi-
nancirani s sredstvi na proračunski postavki 
0254 v maksimalni višini 10.000 E. 

V okvir tega razpisnega področja sodijo: 
ljubiteljske gledališke predstave za odra-
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sle in otroke, koncerti, plesni nastopi, raz-
stave, literarni večeri, recitali, večdnevna 
filmska, gledališka, glasbena, plesna ali 
pevska srečanja (festivali), predstave mo-
nodram, gledališka in druga gostovanja, 
filmske projekcije kot del kulturno izobra-
ževalnega programa, delovanje ljubitelj-
skih likovnih, glasbenih, pevskih ali ple-
snih in folklornih sekcij društev ipd. 

Prijavljene programe prijaviteljev razpi-
sna komisija oceni na osnovi meril in kri-
terijev iz 4. odstavka 15. člena Pravilnika o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Ob-
čini Trzin. 
 
3.2. Kulturni programi Občine Trzin: Izved-
ba (načrtovanje programa in organizacija 
v sodelovanju z Občino Trzin) kulturnih 
programov Občine Trzin, ki se sofinancira-
jo s sredstvi s proračunske postavke 0255 
v višini do največ 13.900 €, kot so: 

3.2.1.  Prireditve in promocija festivala Tr-
zinska pomlad (skupna višina sredstev 
10.000 €):

21. 5. 2011 – otvoritvena slovesnost (z •	
razstavo ali glasbenim programom), li-
kovna razstava ali predstava improvi-
zacijskega ali stand up gledališča ter 
koncert kakovostnejše glasbene sku-
pine (etno, jazz, kakovostni rock…) – 
možni delež sofinanciranja, vključno z 
oglaševanjem in stroški vabil, 1.800 €;
28. 5. 2011 - otroški kulturni in anima-•	
cijski program (program animacijskih 
delavnic, zabave in iger za otroke in v 
nadaljevanju gledališka predstava ali 
koncert za otroke – možni delež sofi-
nanciranja, vključno s stroški oglaše-
vanja in vabil, 1.500 €;
04. 6. 2011 – celovečerna ljubiteljska •	
gledališka predstava za odraslo občin-
stvo in po predstavi  koncert lažjega 
žanra ter družabno srečanje igralcev 
in občinstva - možni delež sofinanci-
ranja, vključno s stroški oglaševanja in 
vabil 1.500 €;
11. 6. 2011 – literarni večer slovenskih •	
pesnikov in pisateljev in koncert, po-
vezan s poezijo ali  projekcija filma, po-
snetega po literarni predlogi – možni 
delež sofinanciranja, vključno s stroški 
oglaševanja in vabil, največ 1.500 € (če 
bo vključen koncert) ali največ 1.000 € 
(če bo literarnemu večeru sledila pro-
jekcija filma); 
18. 6. 2011 –  gostovanje predstave •	
enega od slovenskih poklicnih gle-
dališč – možni delež sofinanciranja, 
vključno s stroški oglaševanja največ 
1.500 €;
projekt promocije festivala in marke-•	
tinga, vključno z dnevnim dopolnje-
vanjem spletne strani, programsko 
zloženko, oglaševanjem festivala kot 
celote, pridobivanjem sponzorjev in 

donatorjev, distribucijo materialov  
ipd. – 1.200 € 

Prijavitelji lahko kandidirajo za izvedbo 
celotnega festivala (pod pogojem, da so 
pripravljeni prevzeti samo del prireditev, 
kolikor Občina Trzin eno ali dve prireditvi 
dodeli drugemu izvajalcu) ali za posamič-
no prireditev ali samo za izvedbo nalog 
iz šeste alineje te podtočke (promocija in 
marketing).

3.2.2. Mednarodni folklorni festival (načr-
tovanje programa, organizacija, promoci-
ja in oglaševanje festivala) v sodelovanju 
s Festivalom Lent (Maribor) – sofinancira-
nje v višini 2.900 €;

3.2.3. Hribarjevo leto  - načrtovanje pro-
grama in organizacija dveh prireditev (18. 
4. 2011 in 19. 9. 2011), vključno z manjšim 
zbornikom o Ivanu Hribarju ob 160. oble-
tnici rojstva in 60. obletnici smrti – sofi-
nanciranje v višini 1.000 €.

Kolikor se bo za izvedbo posamezne pri-
reditve s tega področja prijavilo več pri-
javiteljev, bo razpisna komisija med prija-
vitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje 
kakovosti predlaganih programov, pri če-
mer bo kakovost presojala na podlagi 
kriterijev in meril iz 4. odstavka 15. člena 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih de-
javnosti v Občini Trzin.

3.3. Občinske proslave in podobne priredi-
tve (načrtovanje in scenarij izvedbe ter reži-
ja kulturnega programa občinskih proslav 
in podobnih prireditev, organiziranih v so-
delovanju z Občino Trzin), ki se sofinancira-
jo s sredstvi na proračunski postavki 0026: 

3.3.1. - 07. 2. 2011 - občinska proslava ob 
Slovenskem kulturnem prazniku, izvedba, 
vključno s stroški promocije proslave, v vi-
šini največ 500 €; 
3.3.2. – 19. do 21.4. 2011 - prireditve ob 
svetovnem dnevu knjige, namenjene 
otrokom, vključno s stroški promocije in 
vabil, največ 500 €; 
3.3.3. – 22. 4. 2011 – kulturni program ob 
prireditvi ob svetovnem dnevu zemlje, 
vključno s stroški promocije in vabil, naj-
več 200 €; 
3.3.4. – 15. 5. 2011 – proslava ob občin-
skem prazniku, vključno s stroški promo-
cije proslave in vabil, s pogojem, da je kul-
turni program načrtovan tako, da v njem 
sodelujejo predvsem izvajalci iz Občine 
Trzin, največ 800 €; 
3.3.5. – 23. 12. 2011 – proslava ob Dne-
vu samostojnosti in enotnosti, vključno s 
stroški promocije proslave in vabil, največ 
1.000 €.

Kolikor se bo za izvedbo posamezne priredi-
tve s tega področja prijavilo več prijaviteljev, 

bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala 
izvajalca na podlagi presoje kakovosti pre-
dlaganih programov, pri čemer bo kakovost 
presojala na podlagi kriterijev in meril iz 4. 
odstavka 15. člena Pravilnika o sofinancira-
nju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.

3.4. Občinske božične in novoletne prire-
ditve (načrtovanje in scenarij izvedbe ter 
režija kulturnega programa občinskih pri-
reditev, organiziranih v sodelovanju z Ob-
čino Trzin), ki se sofinancirajo s sredstvi na 
proračunski postavki 0030:  

3.4.1. – 05.12.2011 –  miklavževanje (gle-
dališka predstava, prihod Dedka Mraza in 
obdaritev otrok), 
vključno s promocijo prireditve in vabili, 
največ 2.250 €; 
3.4.2. – 16.12.2011 – novoletno srečanje z 
občani (samo oblikovanje kulturnega pro-
grama in izvedba), največ 800 €;
3.4.3. – novoletno srečanje starejših ob-
čanov v sodelovanju z društvom Karitas 
(samo kulturni program, načrtovanje in 
izvedba), največ 300 €.

Kolikor se bo za izvedbo posamezne priredi-
tve s tega področja prijavilo več prijaviteljev, 
bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala 
izvajalca na podlagi presoje kakovosti pre-
dlaganih programov, pri čemer bo kakovost 
presojala na podlagi kriterijev in meril iz 4. 
odstavka 15. člena Pravilnika o sofinancira-
nju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.

3.5. Zbiranje in ohranjanje kulturne de-
diščine, ki se sofinancira s sredstvi s pro-
računske postavke 0133 v višini največ 
1.000 €.

Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in fi-
nančni načrt izvedbe aktivnosti ter opiše 
pričakovane rezultate aktivnosti.

Kolikor bo prijaviteljev za to področje več, 
bo razpisna komisija na podlagi ocene 
kakovosti prijav in predloženih načrtov 
sredstva razdelila med več prijaviteljev 
oziroma odločila, ali jih nameni samo pri-
javitelju, ki je predložil najbolj kakovostni 
načrt aktivnosti. 

3.6. Zbiranje in ohranjanje etnološke de-
diščine ki se sofinancira s sredstvi s pro-
računske postavke 0136 v višini največ 
3.000 €.

Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in fi-
nančni načrt izvedbe aktivnosti ter opi-
še pričakovane rezultate aktivnosti. Načrt 
mora vsebovati tudi načrtovane aktiv-
nosti ohranjanja oziroma zaščite zbranih 
predmetov.

Kolikor bo prijaviteljev za to področje več, 
bo razpisna komisija na podlagi ocene 
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kakovosti prijav in predloženih načrtov 
sredstva razdelila med več prijaviteljev 
oziroma odločila, ali jih nameni samo pri-
javitelju, ki je predložil najbolj kakovostni 
načrt aktivnosti. 

4.
Obvezni sestavni deli prijave

Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za 
eno ali več razpisnih področij iz 3. točke 
tega razpisa predloži izpolnjen obrazec 
skupne Prijave na razpis, na katerem na-
vede podatke o izpolnjevanju pogojev iz 
1. in 2. točke  tega razpisa, vključno s po-
datki o številu članov, ki so plačali člana-
rino v preteklem letu, o datumu ustano-
vitve oziroma registracije, kolikor gre za 
društvo, zavod ali drugo organizacijo ozi-
roma o datumu vpisa v register samoza-
poslenih, kolikor gre za samozaposlenega 
ustvarjalca na področju kulture in navede 
podatek, ali se prijavlja na razpis za eno 
razpisno področje ali za več področij in za 
katera področja se prijavlja ter za katere 
dejavnosti (npr. za gledališko dejavnost, 
filmsko dejavnost, likovno dejavnost ipd. 
– gl. 15. čl. Pravilnika o sofinanciranju kul-
turnih dejavnosti v Občini Trzin). 

Prijavi na razpis prijavitelj predloži izpol-
njen obrazec s prijavo za posamezno raz-
pisno področje iz 3. točke tega razpisa, pri 
čemer na obrazcu navede vsak program, s 
katerim se prijavlja na razpis, posebej.
  
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva 
s programi na več razpisnih področjih iz 
3. točke tega razpisa, predloži izpolnjen 
obrazec iz prejšnjega odstavka te točke za 
vsako področje posebej. 

Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s 
programom za razpisno področje 3.5. ali 
3.6. ne izpolni obrazca iz drugega in tre-
tjega odstavka te točke, temveč priloži 
Skupni prijavi iz prvega odstavka samo 
načrt aktivnosti v skladu s podtočkama 
3.5. in 3.6. iz 3. točke tega razpisa. 

5. 
Razpisna komisija

Razpisno komisijo sestavljajo člani odbo-
ra Občinskega sveta za kulturo, šolstvo, 
šport in dejavnost društev ter predstavnik 
oziroma predstavnica občinske uprave s 
področja družbenih dejavnosti. 

Razpisna komisija je dolžna ob presoji pri-
jav in dodelitvi sredstev prijaviteljev ravnati 
v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kul-
turnih dejavnosti v Občini Trzin, v katerem 
so določeni merila in kriteriji za vrednote-
nje prijavljenih programov in dejavnosti 
in v skladu z zakonom ter upoštevati Letni 
program kulture v Občini Trzin za leto 2011 
in Proračun Občine Trzin za leto 2011. 

6. 
Rok za prijavo na razpis in obravnava 

prijav 
Prijave na razpis morajo biti vložene v vlo-
žišču Občine Trzin najkasneje 14.02. (fe-
bruarja) 2011 do 14,00 ure. 
Upoštevale se bodo tudi prijave, ki bodo 
prispele po pošti najkasneje 15.02. (febru-
arja) 2011 do 12,00 ure. 

Strokovna komisija, pristojna za odpira-
nje, pregled in vrednotenje vlog oziroma 
prijav bo prijavitelje, katerih prijave ne 
bodo izpolnjene v skladu s tem razpisom 
ali Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin (po telefonu ali 
po elektronski pošti) pozvala, da prijave 
dopolnijo oziroma popravijo. 
Po roku iz prejšnjega odstavka popravlja-
nje in dopolnjevanje vlog oziroma prijav 
ne bo več mogoče. Strokovna komisija bo 
v postopku vrednotenje vlog oziroma pri-
jav še vedno nepopolne vloge izločila in 
upoštevala samo popolne. 

7. 
Pritožbe 

Morebitne pritožbe na odločitve razpisne 
komisije morajo biti vložene najkasneje v 
osmih dneh po prejemu odločbe o zavr-
nitvi prijave oziroma dodelitvi razpisanih 
sredstev. 

O pritožbah odloča župan Občine Trzin. 
Odločitev župana je dokončna. Proti od-
ločitvi župana o pritožbi je mogoče spro-
žiti samo še upravni spor. 

8. 
Priloge in pomožni materiali

Možni prijavitelji lahko obrazce za prija-
ve iz 4. točke tega razpisa, Pravilnik o so-
financiranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Trzin in Letni program kulture v Občini Tr-
zin za leto 2011 dvignejo v vložišču na se-
dežu Občine Trzin na prvi delovni dan po 
objavi razpisa v Uradnem vestniku Občine 
Trzin. Vsi dokumenti in predloge obrazcev 
pa bodo objavljeni tudi na spletni strani 
Občine Trzin.
 

9.
Končna določba

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati z dnem ob-
jave. 

tRziN, 25.01.2011 ŽUPaN 
Številka zaDeve: 430-1/2011  aNtON PeRŠak l.R. 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Trzin 
za leto 2011 (Uradni vestnik, št. 1/11) in 7. čle-
na Pravilnika o financiranju in sofinanciranju 
programov za področje humanitarnih dejav-

nosti in prireditev humanitarnih društev in 
organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na po-
dročju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 1/11) Občina Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCI-
RANJE PROGRAMOV IN PRIRE-

DITEV DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ 
IN DRUGIH ORGANIZACIJ ZUNAJ 
PODROČIJ KULTURE, ŠPORTA IN 
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V 

OBČINI TRZIN ZA LETO 2011

I.
Predmet javnega razpisa

Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin  bo iz 
sredstev proračuna sofinancirala nasle-
dnje vsebine:

redna dejavnost registriranih društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij v 
Občini Trzin (upokojenska, mladinska, 
turistična in druga društva ter organi-
zacije, razen gasilskih društev), pri če-
mer dejavnost vključuje organizacijo 
prireditev in programov, namenjenih 
širši javnosti in v interesu Občine Tr-
zin, kar pomeni, da gre za dejavnost 
društev in organizacij, ki so bila usta-
novljena z namenom opravljati de-
javnosti v širšem interesu, pri čemer 
se šteje, da te dejavnosti potekajo na 
področjih dela s starejšimi občani, ra-
znih aktivnosti in druženja starejših, 
na področju organiziranih dejavnosti 
mladih, na področju dela za otroke in 
z otroki in na področju turizma ali ne-
formalnega izobraževanja, 
redna dejavnost registriranih društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij zu-
naj Občine Trzin, pri čemer dejavnost 
vključuje organizacijo javnih priredi-
tev in programov, dejavnosti, naštete 
v prejšnji alineji, pod pogojem, da je 
med člani vsaj 10 občanov Občine Tr-
zin in da  v Občini Trzin ni istovrstnega 
društva, kluba, zveze oz. organizacije, 
drugi programi in projekti društev, •	
klubov, zvez in drugih organizacij s se-
dežem v Občini Trzin, ki dokažejo vse-
binsko učinkovitost in koristnost Ob-
čini Trzin,   
prireditve in aktivnosti društev, klu-•	
bov, zvez in drugih organizacij s sede-
žem v Občini Trzin, ki so namenjene 
širši javnosti Občine Trzin in so v inte-
resu širše javnosti Občine Trzin, 
organizacija in izvedba tradicionalnih •	
turističnih in drugih prireditev v Obči-
ni Trzin: 
Florjanov sejem, •	
predstavitev občine v Arboretumu •	
Volčji potok za 1. maj, 
predstavitev občine na sejmu Turizem •	
in prosti čas in 
prireditev ob svetovnem Dnevu Ze-•	
mlje. 
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Prireditev oz. program prijavi organi-•	
zator, v primeru da sta soorganizatorja 
dva ali več društev oz. drugih organi-
zacij, lahko prireditev oz. program pri-
javi le eden izmed soorganizatorjev. 

•	
II.

Višina zagotovljenih proračunskih 
sredstev

Višina sredstev, namenjenih za sofinan-
ciranje programov in prireditev društev, 
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 
področij kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Trzin v letu 2011 je  
10.066 EUR v proračunu občine na prora-
čunski postavki 0249 Drugi društveni pro-
grami za sofinanciranje vsebin iz 1., 2., 3. 
in 4. alineje prejšnje točke in 5.000 EUR v 
proračunu občine na proračunski postav-
ki 0092 Spodbujanje turistične dejavnosti 
– občinski programi za sofinanciranje vse-
bin iz 5. alineje prejšnje točke. 

III.
Vrednotenje vsebin

Vsebine, ki so predmet tega razpisa, bodo 
vrednotene na podlagi določil Pravilnika 
o sofinanciranju programov in prireditev 
društev, klubov, zvez in drugih organiza-
cij zunaj področij kulture, športa in huma-
nitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 13/11).

IV.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravi-

čenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih 
sredstev so društva, klubi, zveze in druge 
organizacije (upokojenska, mladinska, tu-
ristična in druga društva ter organizacije, 
razen gasilskih društev): 

ki so registrirani v skladu z zakonom o •	
društvih, za opravljanje programov na 
področju ustrezne dejavnosti društev, 
ki imajo sedež v Občini Trzin, •	
ki imajo sedež v drugi občini in je med •	
člani vsaj 10 občanov Občine Trzin, 
pod pogojem, da v Občini Trzin ni is-
tovrstnega društva, kluba, zveze oz. 
organizacije, 
ki delujejo najmanj eno leto in •	
ki opravljajo neprofitno dejavnost. •	

V.
S tem razpisom dodeljena sredstva mora-
jo biti porabljena v letu 2011.

VI.
Rok za oddajo vlog je 14. februar 2011. 

VII.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo 
objavljeni na spletni  Občine Trzin – www.
trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v vlo-
žišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VIII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega 
razpisa, z vsemi dokazili  in s pripisom 
»Javni razpis – druga društva 2011« se po-
šljejo s priporočeno pošiljko ali se oddajo 
osebno na naslov:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 
Trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite 
osebno ali pisno pri svetovalki župana za 
družbene dejavnosti Mojci Tavčar ali na 
telefonski številki: 01/564 45 44. Kraj in 
datum odpiranja vlog: 17. februar 2011 
ob 12. uri v sejni sobi Občine Trzin, Men-
geška 22, Trzin.

Številka: 430-2/2011 ŽUPaN
DatUm: 26.01.2011 aNtON PeRŠak l.R.

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednote-
nju in sofinanciranju programov športa v 
Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 10/05-UPB in 12/10) ter Letnega pro-
grama športa v Občini Trzin za leto 2011 
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA IZBIRO IZVAJALCEV ŠPORTNO 
REKREATIVNIH PRIREDITEV  OB-

ČINE TRZIN V LETU 2011

I.
Za sofinanciranje športno rekreativnih 
prireditev v Občini Trzin lahko zaprosijo 
društva, gospodarske družbe  in samo-
stojni podjetniki, ki delujejo na območju 
Občine Trzin in izpolnjujejo pogoje za or-
ganizacijo športnih tekmovanj in športne 
vadbe ter druge pogoje, ki bodo določeni 
z razpisno dokumentacijo.

II.
a. Tradicionalne velike občinske športno 
rekreativne oziroma športne prireditve 
Občine Trzin
Sredstva v skupni višini 4.825 EUR se do-
delijo za naslednje tradicionalne športno 
rekreativne oziroma športne prireditve v 
Občini Trzin, v okviru katerih se lahko od-
vijajo tudi rekreativne discipline za dose-
go Športne značke Občine Trzin:

Tek Petra Levca v višini 885 EUR (PP 0169),
Občinsko prvenstvo v veleslalomu v višini 
1000 EUR (PP 0170),
Otroška olimpiada Trzin v višini 755 EUR 
(PP 0171) ,
Prehodna skirca Borisa Paternosta v višini 
1.737 EUR (PP 0172),
Šahovski turnir ob občinskem prazniku v 
višini 448 EUR (PP 0173).

b. Prireditve za Športno značko Občine Tr-
zin
Sredstva v skupni višini 2.000 EUR (PP 
0166) se dodelijo za prireditve, ki so dolo-
čene s Programom razvoja športa v Obči-
ni Trzin (Ur. v. Občine Trzin, št. 11/2003):
Cooperjev test (2x), 
Tek na smučeh na razdalji 5.000 m (2x); 
2x planinski pohod na Kamniško sedlo ali 
2x planinski pohod na Veliko planino ali 
3x vzpon na Šmarno goro ali 3x pohod iz 
Trzina do vrha Rašice (za upokojence).
Pohod po mejah Občine Trzin (2x).
Rekreativno kolesarjenje:
2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Ka-
mniška Bistrica – Trzin 
2 x Rekreativno kolesarjenje Trzin – Šin-
kov Turn – Trzin (za upokojence),  
Rekreativna tekma v malem nogometu ali 
košarki ali tenisu oziroma za upokojence 
tri tekme v balinanju.
Tekma neaktivnih strelcev (2x).

Naloge, določene v  3. in 5. točki (planinski 
pohod, rekreativno kolesarjenje), se lahko 
ob predlaganih primerljivih ciljih (dolžina 
in teža naloge) naknadno spremenijo v 
skladu z načrti organizatorja. 

Za organizacijo vsake od sedmih priredi-
tev prejme izvajalec prireditve sredstva v 
višini 250 EUR. 

V prijavi na razpis je potrebno za vse prire-
ditve navesti datum izvedbe prireditev 
in delež lastnih sredstev za organiza-
cijo in izvedbo prireditve, pri prireditvi 
za Športno značko pa posebej označiti, da 
gre za Športno značko. 

III.
Rok za oddajo vlog je 14. februar 2011.

IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva mora-
jo biti porabljena v letu 2011.

V.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo 
objavljeni na spletni  Občine Trzin – www.
trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v vlo-
žišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VI.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega 
razpisa, z vsemi dokazili in s pripisom 
»Javni razpis – Športne prireditve – 2011«, 
se pošljejo s priporočeno pošiljko ali se 
oddajo osebno na naslov:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 
Trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite pi-
sno ali osebno pri Mojci Tavčar ali na tele-
fonski številki: 01/564 45 44. Kraj in datum 
odpiranja vlog: 17. februar 2011 ob 10. uri 
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v sejni sobi Občine Trzin, Mengeška 22, Tr-
zin.

Številka: 430-3/2011 ŽUPaN 
DatUm: 18.01.2011 aNtON PeRŠak l.R. 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju in 
sofinanciranju programov športa v Občini Tr-
zin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/05-UPB 
in 12/10) ter Letnega programa športa v Obči-
ni Trzin za leto 2011  Občina Trzin objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRA-

MOV ŠPORTA V OBČINI TRZIN ZA 
LETO 2011

I.
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin  bo iz 
sredstev proračuna sofinancirala nasle-
dnje vsebine:

Interesna športna vzgoja predšolskih in 
šoloobveznih otrok v višini 11.130 EUR 
(PP  0175) za programe:

Naučimo se plavati – 10 urni plavalni •	
tečaj (predšolski otroci)
Naučimo se plavati – 15 urni plavalni •	
tečaj za neplavalce (6. razred devetlet-
ke)
Šolska športna tekmovanja•	
Drugi 80 urni programi.•	
Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) •	
in mladine (od 15. do 20. leta), usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport
Interesna športna vzgoja mladine od •	
15. do 20. leta.
Športna rekreacija.•	
Kakovostni in vrhunski šport (nad 20 •	
let)
Vadba vrhunskih športnikov v višini •	
1.000 EUR (znotraj 25.000 EUR na PP 
0165)
Manjše prireditve športnih društev. •	
Razvojne in strokovne naloge v špor-•	
tu, in sicer:
Delovanje društev.•	
Izobraževanje, usposabljanje in izpo-•	
polnjevanje strokovnih kadrov v špor-
tu.
Dejavnost nabave in izdajanja stro-•	
kovne literature in drugih športnih 
publikacij.

Programe od točke 2. do 7. bo občina so-
financirala skupaj v višini 25.000 EUR (PP 
0165).

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

Skupni znesek sredstev za sofinanciranje 
programov športa znaša 39.400 EUR. 

Programi, ki so predmet tega razpisa, 
bodo vrednoteni na podlagi določil Pra-
vilnika o vrednotenju  programov  športa 
v Občini Trzin  (Uradni vestnik Občine Tr-
zin, št. 10/05-UPB in 12/10).

II.
Za sofinanciranje športnih programov iz 
občinskega proračuna lahko kandidirajo 
naslednji izvajalci športnih programov: 

športna društva in klubi,•	
zveze športnih društev, ki jih ustano-•	
vijo športna društva s sedežem na ob-
močju Občine Trzin,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in •	
druge organizacije, ki so na podlagi za-
konskih predpisov registrirane za opra-
vljanje dejavnosti na področju športa, 
zavodi za področje vzgoje in izobraževanja, •	
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 •	
Trzin, ki lahko kandidirajo za subvenci-
jo Občine Trzin za stroške vadbe pred 
pomembnim tekmovanjem. 

III.
Pravico do sofinanciranja športnih pro-
gramov imajo nosilci in izvajalci športne 
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje:

imajo sedež v Občini Trzin,•	
imajo materialne, kadrovske in or-•	
ganizacijske 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  
so do izvedbe javnega razpisa izvedli •	
najmanj eno športno prireditev, na ka-
teri so bili pretežno ali  množično ude-
leženi občani Občine Trzin.

IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva mora-
jo biti porabljena v letu 2011.

V.
Rok za oddajo vlog je 14. februar 2011. 

VI.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo 
objavljeni na spletni  Občine Trzin – www.
trzin.si, možno pa jih bo dobiti tudi v vlo-
žišču Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega 
razpisa, z vsemi dokazili  in s pripisom 

»Javni razpis-Letni program športa 2011«, 
se pošljejo s priporočeno pošiljko ali se 
oddajo osebno na naslov:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 
Trzin.

Vse dodatne informacije lahko dobite 
osebno ali pisno pri svetovalki župana za 
družbene dejavnosti Mojci Tavčar ali na 
telefonski številki: 01/564 45 44. Kraj in 
datum odpiranja vlog: 17. februar 2011 
ob 10. uri v sejni sobi Občine Trzin, Men-
geška 22, Trzin.

Številka: 430-4/2011 ŽUPaN 
DatUm: 18.01.2011 aNtON PeRŠak l.R. 

Občina Trzin na podlagi Zakona o lokal-
ni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 
27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21
/07-18, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 53. 
člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS 
št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-
ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 
49/2009 in 38/2010-ZUKN), Zakona o 
humanitarnih organizacijah (Ur.l. RS št. 
98/2003 in 61/2006-ZDru-1), 9. in 10. čle-
na Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, št. 2/99, 
4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in Pravilnika o 
financiranju in sofinanciranju humanitar-
nih dejavnosti in prireditev humanitarnih 
društev in organizacij, ki imajo sedež ali 
delujejo na območju Občine Trzin (Ur. v. 
OT št. 1/2011) objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCI-
RANJE PROGRAMOV ZA PODRO-
ČJE HUMANITARNIH DEJAVNOSTI 

IN PRIREDITEV HUMANITAR-
NIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ, 
KI IMAJO SEDEŽ ALI DELUJEJO 

NA OBMOČJU OBČINE TRZIN ZA 
LETO 2011

1.
Možni prijavitelji 

Javni razpis za financiranje in sofinancira-
nje programov na področju humanitar-
nih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2011 
(v nadaljevanju javni razpis) je namenjen 
društvom in organizacijam, ki samostojno 
ali v sodelovanju s pristojnimi službami ali 
javnimi zavodi v skladu z načeli prosto-
voljstva opravljajo  humanitarne dejavno-
sti na območju Občine Trzin (v nadaljeva-
nju občine) in v korist občanov občine in 
vključujejo prostovoljce iz občine kot svo-
je člane. Za financiranje ali sofinanciranje 
svojih programov na podlagi tega razpi-
sa lahko kandidirajo društva in organiza-
cije (v nadaljevanju prijavitelji), ki so bili 
ustanovljeni in registrirani za opravljanje 
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dejavnosti na področjih, kot so: reševanje 
ogroženih ljudi in življenj, lajšanje social-
nih in psihosocialnih stisk in težav, izbolj-
šanje socialnega položaja, krepitev zdrav-
ja, preprečevanje poslabšanja socialnega 
položaja, preprečevanje poslabšanja zdra-
vstvenega stanja oseb s kronično bolezni-
jo in doseganje drugih človekoljubnih ci-
ljev v skladu s svojimi pravili in programi. 
   

2. 
Pogoji za sodelovanje

Prijavitelj, ki se prijavi na ta razpis mora iz-
polnjevati naslednje pogoje:

da opravlja eno od dejavnosti in pri-•	
javlja program s področja ene ali več 
dejavnosti, ki so navedene oziroma 
opisane v Pravilniku o financiranju in 
sofinanciranju programov za področje 
humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev in organizacij, 
ki imajo sedež ali delujejo na območju 
Občine Trzin (v nadaljevanju pravilni-
ku),  
da ima (društvo, zavod, organizacija) •	
sedež v Občini Trzin,  
da ima (društvo, organizacija) sedež •	
v eni od sosednjih občin, vendar ima 
najmanj deset članov s stalnim bivali-
ščem v Občini Trzin, ki so v preteklem 
letu plačali članarino,
da je soustanoviteljica zavoda Občina •	
Trzin, kolikor ima zavod sedež zunaj 
Občine Trzin, 
da že najmanj leto dni izvaja humani-•	
tarno dejavnost v Občini Trzin, 
da ima zagotovljene temeljne pogoje •	
za uresničitev prijavljenega programa, 
da ima urejeno dokumentacijo in evi-•	
denco o članstvu, kolikor gre za dru-
štvo ali organizacijo, 
da ima urejeno dokumentacijo in evi-•	
denco o svoji dejavnosti, 
da je v preteklih letih izpolnjeval po-•	
godbene obveznosti, če je bil financi-
ran iz Proračuna Občine Trzin,
da izpolnjuje oziroma je pripravljen iz-•	
polnjevati druge pogoje predpisane s 
pravilnikom.  

3.
Razpisna področja in razpisana višina 

sredstev
Razpisna področja, v katera naj sodijo 
programi, za sofinanciranje katerih se pri-
javitelji lahko prijavijo v letu 2011 za vsa-
ko področje posebej, so navedena in opi-
sana v 2., 3., 4., 5. in 6. členu pravilnika.

Sredstva, za katera prijavitelji kandidirajo 
s svojimi prijavami so v Proračunu Občine 
Trzin za leto 2011 rezervirana na proračun-
ski postavki št. 0250 in znašajo 6.760 €. 

4.
Obvezni sestavni deli prijave

Vsak prijavitelj, ki se prijavi na razpis za 
eno ali več razpisnih področij iz 3. točke 
tega razpisa oziroma iz pravilnika, pre-
dloži izpolnjen obrazec skupne Prijave na 
razpis, na katerem navede podatke o iz-
polnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke  tega 
razpisa, vključno s podatki o številu čla-
nov, ki so plačali članarino v preteklem 
letu, o datumu ustanovitve oziroma regi-
stracije, kolikor gre za društvo, zavod ali 
drugo organizacijo in navede podatek, ali 
se prijavlja na razpis za eno razpisno po-
dročje ali za več področij in za katera po-
dročja se prijavlja, pri čemer upošteva po-
pis in opis delovnih področij društev in 
organizacij iz 5. in 6. člena pravilnika. 

Prijavi na razpis prijavitelj priloži izpolnjen 
obrazec s prijavo za posamezno razpi-
sno področje v skladu s prejšnjim odstav-
kom te točke, pri čemer na obrazcu nave-
de vsak program, s katerim se prijavlja na 
razpis, posebej.
  
Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s 
programi na več razpisnih področjih, pre-
dloži izpolnjen obrazec iz prejšnjega od-
stavka te točke za vsako področje posebej. 

5. 
Razpisna komisija

Razpisno komisijo sestavljajo člani odbo-
ra Občinskega sveta za socialno politiko, 
zdravstvo in  dejavnost društev ter dva 
predstavnika občinske uprave, po eden 
oziroma ena predstavnica s področja fi-
nanc in s področja družbenih dejavnosti. 

Razpisna komisija je dolžna ob presoji pri-
jav in dodelitvi sredstev prijaviteljev rav-
nati v skladu s pravilnikom ter upoštevati 
Proračun Občine Trzin za leto 2011 in kri-
terije ter merila za vrednotenje programa 
iz 12. člena pravilnika. 

6. 
Rok za prijavo na razpis in obravnavo 

prijav 
Prijave na razpis morajo biti vložene v vlo-
žišču Občine Trzin najkasneje 14.02. (fe-
bruarja) 2011 do 14,00 ure. 

Upoštevale se bodo tudi prijave, ki bodo 
prispele po pošti najkasneje 15.02. (febru-
arja) 2011 do 12,00 ure. 

Uradnica občinske uprave, pristojna za 
področje družbenih dejavnosti, bo prija-
vitelje, katerih prijave ne bodo izpolnjene 
v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom o 
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Ob-
čini Trzin, najkasneje v treh delovnih dneh 

pozvala (po telefonu ali po elektronski 
pošti), da prijave dopolnijo oziroma po-
pravijo. 

Končni rok za dopolnitve in popravke pri-
jav je 23.02. (februar) do 14,00 ure.  

Razpisna komisija oceni prijave in obve-
sti prijavitelje o izidu razpisa v tridesetih 
dneh po roku za vložitev prijav (najkasne-
je 16.03.2011). 

7. 
Pritožbe 

Morebitne pritožbe na odločitve razpisne 
komisije morajo biti vložene najkasneje v 
osmih dneh po prejemu odločbe o zavr-
nitvi prijave oziroma dodelitvi razpisanih 
sredstev. 

O pritožbah odloča župan.. Odločitev žu-
pana je dokončna. Proti odločitvi župa-
na o pritožbi je mogoče sprožiti samo še 
upravni spor. 

8. 
Priloge in pomožni materiali

Možni prijavitelji lahko obrazce za prija-
ve iz 4. točke tega razpisa in pravilnik dvi-
gnejo v vložišču na sedežu občine na prvi 
delovni dan po objavi razpisa v Uradnem 
vestniku Občine Trzin. Vsi dokumenti in 
predloge obrazcev pa bodo objavljeni 
tudi na spletni strani občine.
 

9.
Končna določba

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati z dnem ob-
jave. 

tRziN, 26.01.2011  ŽUPaN 
Številka: 430-5/2011 aNtON PeRŠak l.R. 


