URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 1/2015, 18. februar 2015

URADNI VESTNIK
LETNI PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN
ZA LETO 2015

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št.
94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12ZUJF) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št.
2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 89/06) je Občinski svet Občine
Trzin na 4. redni seji dne 11. februarja sprejel naslednji

1.
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 2015 sestal
predvidoma na štirih rednih sejah.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

V drugi polovici leta 2015 se bo Občinski svet Občine Trzin
predvidoma sestal tudi na štirih rednih sejah.

1. člen
V 1., 7., 8., 9., 10., 14. in 19. členu Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči, se besedilo »Center za
socialno delo Domžale« nadomesti z besedilom »pogodbeni izvajalec
storitve« v ustreznih sklonih.

Redne seje v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in
Poslovnikom občinskega sveta Občine Trzin sklicuje Župan Občine
Trzin praviloma na drugo oziroma tretjo sredo v mesecu ob 17.00 uri.
Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin
in Poslovnikom občinskega sveta skliče tudi izredno sejo občinskega
sveta; praviloma ravno tako na sredo, vendar glede na dnevni red
lahko ob 18.00 uri.

2. člen
V 9. členu Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči se črta zadnji stavek prvega odstavka.

2.
3. člen
Na sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2015, bo župan predvidoma
uvrstil v predloge dnevnih redov sej:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin – prva
obravnava,
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči;
- Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015,
- Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015,
- Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto
2015,
- Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta
Občine Trzin,
- Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2015 in
predlog Cenika za Odsev za leto 2015,
- Proračun Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 – druga
obravnava,
- Odpis terjatev Občine Trzin do pravnih oseb,
- Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Trzin
za leto 2014,
- Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja v letu 2014,
- Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK
Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014,
- Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite,
reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2014,
- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2015,
- Predlog Sprememb in dopolnitev Pogojev za izdajo soglasja
za prepis učencev iz drugih okolišev v Osnovno šolo Trzin,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih

V 4. odstavku 9. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči se številka »208,65«
nadomesti s številko »230«.
4. člen
V 9. in 20. členu Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti
do občinske socialne pomoči, se beseda »sklep« nadomesti z besedo
»odločba« v ustreznih sklonih.
5. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči začne veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku.

Številka: 4-2/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
– UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/2000
in 5/04) sprejel
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cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin – druga
obravnava,
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin
in glasilu Občine Trzin – prva obravnava,
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in
glasilu Občine Trzin – druga obravnava,
Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje,
občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi
priznanj Občine Trzin za leto 2015,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega
razvoja Občine Trzin – prva obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta - izvedbeni del – prva obravnava,
Letni program dela NO za leto 2015,
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015_Rebalans I,
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trzin za leto 2015,
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi nepremičnin in
opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju
kulture v Občini Trzin,
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in
Trzin za leto 2014,
Poročilo glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila
Odsev za leto 2014,
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2014,
Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2014,
Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2015«,
Sklep o potrditvi predloga Razvojnega programa LUR za
obdobje 2014-2020,
Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Trzin
za leto 2014,
Poročilo o izvajanju nalog RCERO Ljubljana za leto 2014,
Poročilo o vsebinskem okviru in stanju pripravljenosti OP
ROPI »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
Domžale – Kamnik«,
Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava,
Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava,
Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin –
prva obravnava,
Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin–
druga obravnava,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2014,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2014,
Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto
2014,
Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja
Kamnik za leto 2014,
Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma
Domžale in Poročilom o izvajanju programa Svit za leto 2014,
Seznanitev s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju
socialno varstvene storitve »pomoč na domu« in Letnim
poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2014,
Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči« in seznanitev z
Letnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto
2014,
Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za
leto 2014,

- Seznanitev z Letnim poročilom CČN Domžale – Kamnik
d.o.o. za leto 2014,
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
odpadnih vod v Občini Trzin za leto 2014,
- Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Trzin v letu 2014,
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki v Občini Trzin za leto 2014,
- Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v
upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za
leto 2014,
- Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje 2015 - 2019,
- Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti
Občine Trzin,
Na sejah, sklicanih v drugi polovici leta 2015, bo župan predvidoma
uvrstil na dnevne rede sej:
- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana
o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2015,
- Program razvoja športa v Občini Trzin za obdobje 2015 - 2019,
- Strategija za mlade,
- Spremembe Pravilnika o sofinanciranju programov športa v
Občini Trzin,
- Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto 2013 in leto
2014,
- Poročilo o stanju okolja v Občini Trzin,
- Predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva
okolja v Občini Trzin,
- Predlog Lokalnega programa varstva narave in naravnih
vrednot v Občini Trzin,
- Predlog Lokalnega programa preprečevanja zaraščanja
območja občine Trzin z invazivnimi tujerodnimi rastlinami,
- Predlog Lokalnega programa varstva pred hrupom,
- Predlog Lokalnega programa preprečevanja onesnaženja
ozračja s prašnimi delci v občini Trzin,
- Dopolnitve in spremembe Sklepa o določitvi javnih parkirnih
površin, kjer je časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje
parkirnina, višini parkirnine ter načinu plačevanja parkirnine,
- Seznanitve s končnimi poročili NO,
- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015_Rebalans II,
- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in
predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – prva obravnava,
- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – druga
obravnava,
- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Trzin za leto 2016,
- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za
leto 2016,
- Finančni načrt glasila Odsev za leto 2016,
- Letni program kulture za leto 2016 in
- Letni program športa za leto 2016.
Poleg navedenih predlogov aktov bo župan predlagal občinskemu
svetu v sprejem tudi predloge odlokov in drugih aktov, ki jih je in
jih bo potrebno sprejeti zaradi usklajevanja občinskih predpisov s
sprejetimi zakoni, še posebej tistih, ki zadevajo pravice, svoboščine
in dolžnosti občanov.
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(6)

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trzin se na dnevni
red vsake redne seje občinskega sveta uvrsti točka Vprašanja in
pobude članov občinskega sveta, po potrebi pa tudi točka Volitve
in imenovanja in točka s poročili o poteku pomembnejših naložb
Občine Trzin. Na pobude in predloge upravičenih predlagateljev in
pobudnikov se uvrstijo na dnevni red v skladu s Poslovnikom o delu
Občinskega sveta Občine Trzin tudi druge zadeve; zlasti predlogi
odlokov in drugih predpisov s področja urejanja prostora, ki jih mora
občina sprejeti, v skladu z veljavno zakonodajo.

Vse aktivne udeležence sej občinskega sveta je potrebno na
primeren način opozoriti na njihovo odgovornost, da v svojih
predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih
podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah
javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis.

(7)

Vsebina tega sklepa se smiselno vnese v predlog novega
poslovnika o delu občinskega sveta, ko bo le-ta pripravljen in
predložen v obravnavo občinskemu svetu.

(8)

Določbe tega sklepa se začnejo uporabljati po sprejemu
Proračuna Občine Trzin za leto 2015, nakupu potrebne
opreme za snemanje in izpolnitvi določb četrtega, petega in
šestega odstavka tega sklepa.

(9)

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

Številka: 4-3/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Številka: 4-4/2015
Datum: 11.02.2015

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 18., 29. in 30. čl. Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) in
4., 33. ter 79. čl. Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/2000 in 5/04) sprejel

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo
2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.
in 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06
- uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1
in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji 11.02.2015
sprejel

SKLEP
(1)

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 11. februarja
2015 obravnaval predlog sklepa poslovniške narave
glede snemanja sej občinskega sveta in ocenil, da je predlog
ustrezno pripravljen.

(2)

Občinski svet Občine Trzin z namenom javnosti delovanja ob
že ustaljenih postopkih za zagotavljanje transparentnosti
delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta sprejema
sklep, da soglaša z avdio-video snemanjem sej občinskega sveta,
ki so odprte za javnost ter objavo teh posnetkov na enem izmed
družbenih omrežij.

(3)

Arhiv posnetkov se hrani za posamezno mandatno obdobje
občinskega sveta, po končanem mandatu se posnetki izbrišejo
v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega
občinskega sveta in župana.

(4)

Pred začetkom avdio-video snemanja in objavljanjem teh
posnetkov je potrebno vzpostaviti Evidenco avdio-video
posnetkov sej občinskega sveta, jo vpisati v katalog zbirk
osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Trzin
in to zbirko vpisati tudi v Register zbirk osebnih podatkov pri
Informacijskem pooblaščencu RS.

(5)

Pred začetkom posameznih sej občinskega sveta je potrebno
vse aktivne udeležence sej na primeren način seznaniti z
avdio-video snemanjem sej skladno z določili zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in od njih pridobiti ustrezne izjave
oz. soglasje za snemanje. Izjave oz. soglasja aktivnih
udeležencev so veljavna za posamezno mandatno obdobje, v
katerem so bila pridobljena.

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015
obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predložen
v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, predloga
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto
2015, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto
2015- 2018 in Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2015 kot
celote.
Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin
za leto 2015, vključno s predlogom splošnega in posebnega dela
Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predlogom predloga Načrta
razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 ter obrazložitvijo
predloga proračuna kot celote v drugi obravnavi, vključno s sprejetim
amandmajem.
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za
leto 2015 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 4-5.1/2015
Datum: 11.02.2015

3

župan:
Peter LOŽAR, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo
2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.
in 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06
- uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1
in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.2.2015
sprejel

73
730
731
74
740
741
78
787

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

0
0
0
796.979
796.979
0
0
0

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2015 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

413
414
42
420
43
431

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so za leto 2015 prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oz. podkontov.

432

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/
podskupina
kontov
NAMEN
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Globe in druge denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANKLJAJ (I.-II.)

v evrih

B.
RAČUN

PRORAČUN 2015
4.690.816
3.843.837
2.773.876
1.868.583
874.443
30.850
0
1.069.961

75
750
751
752

44

849.063
3.200
46.200
10.200
161.299
50.000
0
0

440
441
442

50.000
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FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

4.816.185
1.462.968
437.103
64.054
856.811
0
105.000
1.099.906
0
651.700
130.799
317.407
0
2.035.702
2.035.702
217.610
171.625
45.985

- 125.369

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2015, 18. februar 2015
C.
RAČUN

investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komunalne
infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in
naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

FINANCIRANJA

50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55
550

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12.2014

5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v
prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na
postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog
predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko
prevzamejo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je
izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o
dodelitvi sredstev.

- 125.369

125.369
2.137.277

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme
(PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke
(PP), te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim
kontnim načrtom.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se
izvajajo na ravni proračunske postavke - podkontov.

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkonta.
7. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah,
tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred
požarom (ZVPoz), ki se uporabijo za namene, določene v tem
zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene, določene
z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev,
ki so namenjeni za vlaganja v telekomunikacijsko in
informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših Trzin, ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so namenjeni

8. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2015 prevzame obveznosti za
namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2015 in ki
zapadejo v plačilo v letu 2016 v višini 60 odstotkov obsega pravice
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih
v proračunu za leto 2015. V letu 2015 lahko neposredni uporabnik
prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, do višine
40 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v
5
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

proračunu za leto 2015 po podskupinah kontov znotraj podprograma.
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 oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter pogodbe, ki se
financirajo iz namenskih sredstev EU.

12. člen
(odpis manjšega dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
13. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

14. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo
10.000 EUR v posameznem primeru razpolaganja oziroma
pridobivanja nepremičnine, sprejme župan.

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo
hiter odziv, lahko župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja
občine sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino sredstev določi
občinski svet s posebnim sklepom.

10. člen
(proračunski skladi)

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 20.000 evrov.

15. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter javnih podjetij)

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o porabi
sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju
proračuna.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se
občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 326.914 EUR.

11. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja
se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine
Trzin.

V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo
sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena
financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni
strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov.

Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in Načrt razvojnih
programov Občine Trzin za leto 2015 - 2018 se skupaj z razširjenim
splošnim delom Proračuna Občine Trzin za leto 2015 objavijo na
spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o
Proračunu Občine Trzin za leto 2015.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v višini
85.000 evrov odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet
v skladu z zakonom.

Številka: 4-5.1.1/2015
Datum: 11.02.2015
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župan:
Peter LOŽAR, l.r.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo
2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.
in 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06
- uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1
in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji 11.02.2015
sprejel

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2016 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
SKLEP
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015
obravnaval predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predložen
v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, predloga
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto
2016, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto
2016 - 2019 in Obrazložitve Proračuna Občine Trzin za leto 2016
kot celote.

V splošnem delu proračuna so za leto 2016 prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oz. podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Občinski svet sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine
Trzin za leto 2016, vključno s predlogom splošnega in posebnega
dela Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predlogom predloga
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 ter
obrazložitvijo predloga proračuna kot celote v drugi obravnavi,
vključno s sprejetim amandmajem.

Skupina/
podskupina
kontov

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin, drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za
leto 2016 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 4-5.2/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo
2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr.
in 101/13), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06
- uradno prečiščeno besedilo, 123/06 - ZFO-1 in 57/08 - ZFO-1A),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1
in 38/14) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.2.2015
sprejel
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016
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NAMEN

v evrih
PRORAČUN
2016

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

3.737.481

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.474.745

70

DAVČNI PRIHODKI

700

Davki na dohodek in dobiček

2.601.168

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

873.577

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

733.978

711

Takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

1.868.583
701.735
30.850
0

3.200
46.200

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

10.200

714

Drugi nedavčni prihodki

79.999

72

KAPITALSKI PRIHODKI

50.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

212.736

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

212.736

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije

0

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

50.000

0
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Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

0

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

4.067.080

40

TEKOČI ODHODKI

1.413.261

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

50

ZADOLŽEVANJE

500

Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

440.563

55

ODPLAČILA DOLGA

64.657

550

Odplačila domačega dolga

818.041
0
90.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

1.095.413

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

650.700

412

Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

129.039

413

Drugi tekoči domači transferi

315.674

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.460.026

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.460.026

0

INVESTICIJSKI TRANSFERI

98.379

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam

26.500

432

investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

71.879

- 329.599

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12.2015

329.599
2.012.265

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja
proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme
(PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke
(PP), te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim
kontnim načrtom.

0

43

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

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

- 329.599

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
B.
RAČUN

FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3. člen
(izvrševanje proračuna)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

75

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah,
tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred
požarom (ZVPoz), ki se uporabijo za namene, določene v tem
zakonu;
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabi za
namene, določene z zakonom,
3. prihodek od turistične takse, ki se uporabi za namene, določene
z zakonom,
4. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev,
ki so namenjeni za vlaganja v telekomunikacijsko in
informacijsko infrastrukturo,
7. prihodki iz naslova najemnine Doma starejših Trzin, ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju Doma starejših Trzin,
8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so namenjeni
investicijskemu vzdrževanju vodovoda in druge komunalne

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
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infrastrukture,
9. prihodki od najemnin JP CČN Domžale-Kamnik, ki so
namenjeni investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in
naprav za čiščenje in odvajanje odpadnih voda,
10. prihodki iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo,
11. morebitne donacije občini in sponzorstva.

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 oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter pogodbe, ki se
financirajo iz namenskih sredstev EU.

5. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v
prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na
postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog
predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko
prevzamejo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je
izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o
dodelitvi sredstev.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se
izvajajo na ravni proračunske postavke - podkontov.

10. člen
(proračunski skladi)

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
(finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan.

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 20.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o porabi
sredstev obvešča občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju
proračuna.

Obsežnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma spremembe
proračuna se na predlog župana izvedejo z rebalansom proračuna, ki
ga sprejme občinski svet.
7. člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)

11. člen
(splošna proračunska rezervacija)

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

V proračunu se do višine določene v posebnem delu, zagotovijo
sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena
financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti
zadostnih sredstev.

8. člen
(prevzemanje obveznosti za večletne naložbe)

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2,0 % prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov,
če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije, ki se oblikuje v višini
70.000 evrov odloča župan in o porabi sredstev obvešča občinski svet
v skladu z zakonom.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2016 prevzame obveznosti za
namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2016 in ki
zapadejo v plačilo v letu 2017 v višini 60 odstotkov obsega pravice
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih
v proračunu za leto 2016. V letu 2016 lahko neposredni uporabnik
prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, do višine
40 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v
proračunu za leto 2016 po podskupinah kontov znotraj podprograma.
9
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Številka: 4-5.2.1/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

12. člen
(odpis manjšega dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12-ZUJF), Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo 1 in 8/06), Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o
delu Občine Trzin in glasila Občine Trzin (UPB 1 Uradni vestnik OT,
št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/12) na 4. redni seji dne
11.02.2015 sprejel naslednji

13. člen
(upravljanje prostih denarnih sredstev)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
14. člen

SKLEP
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod vrednostjo
10.000 EUR v posameznem primeru razpolaganja oziroma
pridobivanja nepremičnine, sprejme župan.

Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim
načrtom glasila Občine Trzin Odsev za leto 2015, ki za izid 11 rednih
številk načrtuje odhodek v znesku 40.000,00 € in Cenikom Odseva
za leto 2015, ki je sestavni del finančnega načrta.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi
v Uradnem vestniku Občine Trzin, veljati pa začne z dnem veljavnosti
Proračuna Občine Trzin za leto 2015.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo
hiter odziv, lahko župan oz. upravljavci nepremičnega premoženja
občine sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem. Višino sredstev določi
občinski svet s posebnim sklepom.

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za Odsev
(Uradni vestnik OT, št. 02/2014).

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2015
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

v EUR
6.600,00 EUR

PRIHODKI

15. člen
(zadolževanje občine in proračunskih uporabnikov ter javnih podjetij)

ODHODKI

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se
občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 297.235 EUR.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja
se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje Občinskega sveta Občine
Trzin.

Redna številka

Posebna številka:

11 številk:

Urednik - fiksni del

482,25

0

5.304,75

Avtorski honorarji za
članke

786,00

0

8.646,00

Lektoriranje - ocena

250,00

0

2.750,00

Fotografije + naslovnica

190,07

0

2.108,75

1.737,32

0

19.110,50

180,00

0

1.980,00

Tisk Odseva
Raznos (11 raznosov)
Vezava izvodov (ocena)
Skupaj:

100,00
40.000,00

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Honorarji (v EUR):
16. člen

Urednik – fiksni del
(bruto znesek za 1 številko)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni
strani Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in Načrt razvojnih
programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 se skupaj z razširjenim
splošnim delom Proračuna Občine Trzin za leto 2016 objavijo na
spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati hkrati z Odlokom o
Proračunu Občine Trzin za leto 2016.
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482,25

Pisanje člankov (bruto znesek
za 1 avtorsko polo; 1 avtorska
pola = 5.000 znakov)

39,30 €/5.000 znakov oz.
1 znak = 0,00786 €

Lektoriranje (bruto znesek za 1
avtorsko polo; 1 avtorska pola =
5.000 znakov)

12,50 €/5.000 znakov oz.
1 znak = 0,00250 €
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SKLEP

čb: 3,96 €
b: 7,92 €
b/nasl.: 15,83 €

Fotografiranje (bruto znesek za
1 fotografijo)

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega
programa športa v Občini Trzin za leto 2014.

Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV):
velikost strani:

čb oglas

b oglas

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi. Poročilo o uresničevanju Letnega programa
športa v Občini Trzin za leto 2014 pa se objavi na spletni strani
Občine Trzin.

ogl.čl.

Cela

230,20

442,30

176,00

tri četrtine

189,60

252,70

162,50

Polovica

140,00

266,30

112,80

Tretjina

108,30

144,40

85,70

Četrtina

81,30

158,00

Šestina

63,20

90,30

Osmina

49,60

94,80

Šestnajstina

31,60

40,60

Številka: 4-7/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Naslovnica:
velikost strani:

b oglas

Četrtina

212,10

Šestina

162,50

Osmina

116,10

vlaganje oglaševalskih prilog:

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), 7. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 odl.
US, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 – popr.)),
Programa razvoja športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št.
11/03), Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov športa
v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11), Odloka o Proračunu
Občine Trzin za leto 2015 (Uradni vestnik OT 1/15) in Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in
8/06) na 4. redni seji, dne 11.02. 2015 sprejel

50% cene po
ceniku

mali oglasi:

Cena

do 10 besed

3,00

vsaka naslednja beseda

0,60

p.c.izvoda:

cena

1 izvod

1,50

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2015
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) se
izvajanje občinskega programa športa v Občini Trzin določi z letnim
programom športa, ki določa programe športa, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem
proračunu.

popusti ob sklenitvi letnih
pogodb:

10% za 3 oglase letno
20% za 5 do 10 oglasov letno
25% za 11 oglasov letno

Številka: 4-6/2015
Datum: 11.02.2015

Iz Proračuna Občine Trzin se za proračunsko leto 2015 za programe
športa zagotovi 81.070 EUR, in sicer 33.800,00 EUR za investicije
v športno infrastrukturo in 47.270,00 EUR za programe izvajalcev
letnega programa športa (športna društva, vrtec, šola, vrhunski
športniki in morebitni drugi izvajalci).

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Letni program športa za leto 2015 je prikazan po vsebini in
obsegu proračunskih postavk ter po vsebinah in obsegu skladno z
Nacionalnim programom športa.
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 odl. US, 110/02-ZGO1, 15/03-ZOPA), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00, (31/00 popr.)), Programa razvoja športa v
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 11/03), Pravilnika o vrednotenju
in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 8/11) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji dne 11.02.2015
sprejel naslednji

Obseg sofinanciranja oziroma višina sredstev je razvidna iz
preglednice.
A/Letni program športa po proračunskih postavkah
Zajema naslednja področja:
• obseg sofinanciranja športnih programov izvajalcev v obliki
dotacij dodeljenih na podlagi razpisa,
• obseg sofinanciranja športa za vse – tekmovanja za Športno
značko Občine Trzin,
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• obseg sofinanciranja velikih občinskih športnih prireditev,
• obseg sofinanciranja interesne športne vzgoje predšolskih in
šoloobveznih otrok,
• obseg sofinanciranja investicijskega in tekočega vzdrževanja
športnih objektov in opreme.

Proračunska postavka 0165 (1.3., 1.4., 2., 3. in 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
skupaj 24.800 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 tekmovalnih sistemih
različnih športnih panog (kolektivne in individualne panoge), ter
za programe športnih društev za starostne kategorije od 15 do 20
let, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih različnih športnih panog
(kolektivnih in individualnih).

B/Letni program športa po vsebinah Nacionalnega programa športa

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Proračunska postavka 0175 (12.130 EUR)
Iz proračunske postavke 0175 se v letu 2015 sofinancirajo:
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

Proračunska postavka 0165
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine.
Sredstva so namenjena za 80 urne programe športne vzgoje v športnih
društvih za udeležence, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme.

1.1.1. Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega
sončka.
V skladu z dogovorom se sofinancira 10 urni plavalni tečaj v višini
12 EUR/otroka.

Proračunska postavka 0165
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Sredstva so namenjena za redne 80 urne programe športno rekreativne
vadbe odraslih. Izvajalcem, ki to dejavnost izvajajo v rekreativnih
ligah, se priznajo dodatna sredstva v skladu s pravilnikom. Športna
rekreacija predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti s
ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja,
tekmovanja in zabave. Z vidika javnega interesa so pomembni zlasti
učinki take vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna, kakovostno
strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija koristna za
zdravje posameznika in posledično za javno zdravje. Cilj občine je
povečati delež redno športno dejavnih odraslih.

1.1.2 Tečaj smučanja
Tečaj Smučanja organizira in vodi Smučarsko društvo Trzin v času
šolskih počitnic.
1.1.3 Splošna tedenska vadba
Vadbo vodi in organizira ŠD Skirca Trzin.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta:
1.2.1. Naučimo se plavati – 15 urni plavalni tečaj za neplavalce na
predmetni stopnji in preverjanje znanja plavanja v 6. razredu
devetletke.
Sofinancira se delež stroškov za izvedbo tečaja in preverjanja, ki ga
ne pokrije ministrstvo. Program je za starše brezplačen.

Proračunska postavka 0165
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Sredstva so namenjena za programe športnih društev, ki nastopajo
v rednih tekmovalnih sistemih starostne kategorije nad 20 let, od
medobčinskega do državnega nivoja.
V okviru posebej razpisane vsote znotraj postavke 165, se v skladu s
pravilnikom sofinancirajo tudi športniki svetovnega, mednarodnega
in perspektivnega razreda (vrhunski šport). Za leto 2015 bomo
razpisali 1.000,00 EUR.

1.2.2. Šolska športna tekmovanja – tekmovanja na nivoju OŠ
domžalske regije, področno in tekmovanja na državnem nivoju.
Sofinancira se delež stroškov za tekmovanja na nivoju osnovnih
šol domžalske regije in delež na področnem nivoju. Za tekmovanja
na državnem nivoju se financira prevoz, prehrana in morebitne
prijavnine.

Proračunska postavka 0165
4. ŠPORT STAREJŠIH.
Sofinancira se skupinske gibalne vadbe starejših na površinah za
šport v naravi in v urbanem okolju. Financira se celoletne 80 urne
programe.

1.2.3. Drugi 80 urni programi.
Sofinancira se strokovni kader za 80 urne programe športne vzgoje.
1.2.4 Nadstandardni program športne vzgoje
Sofinancira se strokovni kader in sicer v obsegu treh ur tedensko kot
sočasno poučevanje učitelja razrednega pouka in učitelja športne
vzgoje v 2., 3., in 4. Razredu OŠ Trzin, kar pomeni 1 ura na oddelek
na 14 dni.

Proračunska postavka 0165
4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU:
V letu 2015 se sredstva namenijo za naslednja področja:
Proračunska postavka 0165
4.1. Delovanje društev
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški, ki so potrebni za osnovno
delovanje društva, in sicer na način, da društva lahko 25% sredstev za
programe porabijo za osnovne materialne stroške društva.

1.2.5. Programi v počitnicah in pouka prostih dneh.
1.2.6 Programi OŠ izvajani v balonu Taubi Trzin
Sofinancira se do 50 ur pouka OŠ Trzin. Strošek se obračuna glede
na dejansko uporabljena igrišča za potrebe izvedbe ure pouka, v znesku
50% ceni najema posameznega igrišča v dopoldanskem času.

Proračunska postavka 0165
4.2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu.
Sofinancira se:
• Osnovno in dodatno izobraževanje ter izpopolnjevanje

Koordinacijo programov iz točk 1.1. in 1.2.1 do 1.2.4 izvaja OŠ Trzin
v sodelovanju z Zavodom za šport in rekreacijo Domžale.
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strokovnega kadra, ki je bil že do sedaj uspešen pri svojem delu
v društvih, nima pa za to ustreznega znanja.
• Udeležbo in kotizacijo na rednih letnih licenčnih seminarjih
in drugih izobraževalnih seminarjih.
V javnem razpisu bomo jasno zapisali, da izobraževanj ne bomo
sofinancirali izvajalcem, ki dodeljenih sredstev v preteklem letu,
ki so jih s kandidaturo na razpis pridobili, niso izkoristili oziroma
izobraževanj niso izvedli. Za leto 2015 bomo razpisali 1.000,00 EUR
v okviru PP 165.

lahko prijavijo tudi društva s sedežem zunaj občine Trzin, za mlajše
selekcije, če v njih trenirajo otroci iz Trzina. Sredstva se razpišejo
hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih programov.
Proračunske postavke: 0113, 0174 in 259
8. ŠPORTNI OBJEKTI 33.800,00
Občina Trzin zagotavlja na posebnih proračunskih postavkah
sredstva za naslednje namene:
• Vzdrževanje športnih objektov in obnove PP 0113 (15.300
EUR)
Redni letni pregledi in popravila vseh igral in obnove
športnih objektov na javnih igriščih. Popravilo poškodb po
vandalizmih, zamenjava in popravilo dotrajanih zaščitnih
mrež in ostale opreme (koši, klopi, goli, ograja…). Za leto 2015
planiramo obnovo TRIM PROGE….)
• Naložbe v športno opremo, STREET WORKOUT, PP 0174
(5.000 EUR). V športne parku bomo postavili naprave za
telovadbo z lastno težo. Naprave bodo postavljene v ŠRP
Trzin mlake.
• Naložbe v športne objekte (Montažno strelišče v OŠ Trzin –
V letu 2014 je bila nakupljena specifične strelske oprema,
in 3 elektronske tarče. Investicijo do leta 2014 je soinvestirala
Fundacija za Šport. V letu 2015 nadaljujemo z nakupom še
treh elektronskih tarč. PP 259 (13.500,00 EUR)

Proračunska postavka 0165
4.3. Založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa
Sofinancira se:
Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in drugi periodičnih
in občasnih športnih publikacij in vzpostavitev ter vzdrževanje
internetne strani posameznega društva. Za leto 2015 bomo razpisali
500,00 EUR v okviru PP 165.
Proračunska postavka 0165
4.4. Manjše prireditve športnih društev
V okviru sredstev na postavki 0165 se del sredstev nameni za manjše
prireditve. Višino sredstev določi komisija za vrednotenje športnih
programov na podlagi prejetih prijav.
Proračunska postavka 0166
5. Športne prireditve – tekmovanja v okviru Športne značke Občine
Trzin (1.500 EUR)

V športne objekte bo vlagala neposredno občina in kasneje omogočala
uporabo objektov različnim izvajalcem športnih programov. Pri
vlaganju v montažno strelišče smo uspeli na razpisu Fundacije za
financiranje športnih organizacij RS, za največ 30% sofinanciranje
operacije.

Tekmovanja oziroma aktivnosti v okviru Športne značke Občine
Trzin bodo podrobneje določeni v razpisu za izbor izvajalcev.
Sredstva za prireditve za Športno značko se dodelijo posameznim
izvajalcem na podlagi kandidatur na javnem razpisu. Za leto 2015
bomo športno značko razširili tudi na otroke in mladino, ter na tak
način poskušali povečati udeležbo v tej zanimivi akciji.

V letu 2015 se bo proučilo možnost za nakup montažne vlečnice
za potrebe Smučarskega društva in smučišča v Dovgi dolini,
oziroma izvedlo vse potrebne študije in napisalo DIIP. Občina bo
za sofinanciranje opreme kandidirala na razpisu vsaj Fundacije za
šport za sofinanciranje objektov v letu 2016. V primeru pridobitve
soinvestitorja bomo vlečnico uvrstili v NRP in proračun za leto 2016.
DIIP se bo pripravil v sodelovanju s Smučarskim društvom Trzin,
kateremu bo vlečnica predana v upravljanje.

Proračunske postavke od 0169 do 0173
6. Večje občinske športne prireditve, v izvedbi športnih društev (skupaj
4.840 EUR)
Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši
(javni) pomen in so organizirane na območju Občine Trzin. V letu
2015 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:
Naziv prireditve

Proračunska
postavka

Namenska
sredstva

Tek Petra Levca

0169

900,00 EUR

Občinsko prvenstvo v veleslalomu

0170 1000,00 EUR

Otroška olimpiada Trzin

0171

755,00 EUR

Prehodna skirca Borisa
Paternosta Trzin

0172

1.737,00
EUR

0173

448,00 EUR

Šahovski turnir ob občinskem
prazniku

Občina Trzin bo poskusila v prihodnjem letu pridobiti dodatna
zemljišča za potrebe ŠRP Mlake, za izgradnjo nogometnega igrišča
oziroma nadaljevanje izgradnje ŠRP. Zemljišča na tem področju so
v lasti Hypo Leasinga, ki naj bi z Občino Trzin zamenjala zemljišča
za nekatera zemljišča v IOC Trzin. Sredstva rezervirana za menjavo
oziroma nakup so na postavki Nakup zemljišč in jih k letnem
programu športa ne prištevamo.
C/. Druge določbe
Sredstva za sofinanciranje športnih programov izvajalcev LPŠ
(športna društva, šola, …) se razdelijo v celoti na podlagi javnega
razpisa in prijav izvajalcev na ta razpis.

Sredstva se razpišejo hkrati z razpisom za sofinanciranje športnih
programov.
Proračunska postavka 167
7. Sofinanciranje najemnin (4.000 EUR)
Sofinanciranje uporabe športnih objektov (najemnine), na katere se
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Vsebina po proračunskih
postavkah
Namen

Proračunska

Planirano

Delež

postavka

proračun 2015

v%

47.270,00

58,31%

A/Sofinanciranje športnih
programov izvajalcev
1. Letni program športa - razpis

165

24.800,00

30,59%

2. Športna značka Občine Trzin

166

1.500,00

1,85%

0169-0173

4.840,00

5,97%

4. Sofinanciranje najemnin
telovadnic in športnih površin

167

4.000,00

4,93%

5. Letni program športa -razpis
"Interesna športna vzgoja
predšolskih in šoloobveznih
otrok"

175

12.130,00

14,96%

33.800,00

41,69%

3. Velike občinske športne
prireditve

B/Sofinanciranje novogradenj,
vzdrževanja objektov in opreme
1. Naložbe v športne objekte
(strelišče)

259

13.500,00

16,65%

2. Vzdrževanje športnih
objektov, obnove, mat. stroški

113

15.300,00

18,87%

3. Oprema za dejavnost športnih
društev

174

5.000,00

6,17%

81.070,00

100,00%

SKUPAJ LETNI PROGRAM
ŠPORTA 2015
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem
vestniku Občin Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 4-8/2015
Datum: 11.02.2015

ki so financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen
sredstev, načrtovanih v Proračunu Občine Trzin za leto 2015.

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

2.
V Proračunu Občine Trzin za leto 2015 so sredstva za kulturo
namenjena za sofinanciranje in financiranje:
1. programov društev in organizacij oziroma izvajalcev, dejavnih
v občini na področju kulture, ki se v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/11 in 8/12) sofinancirajo na podlagi javnega
razpisa;
2. programov medobčinskih oziroma občinskih javnih zavodov,
ki delujejo v javnem interesu na območju Občine Trzin na
področju kulture in
3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent in
organizator kulturnih prireditev oziroma drugih dejavnosti na
tem področju, vključno s programom Jefačn’kove domačije,
ki se izvaja v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik
in Turističnim društvom Kanja ter
4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo ter
investicijskega in rednega vzdrževanja kulturnih objektov in
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Trzin.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo 1, 56/08, 94/09 odl US, 4/10 in 20/11
in 100/11 odl. US), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT.
št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), 33. čl. Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in
5/04), Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014
do 2017 (uradni vestnik OT št 5/14) in Odloka o proračunu Občine
Trzin za leto 2015 (Uradni vestnik OT 1/15) na 4. redni seji, dne
11.02.2015 sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2015

3.

1.

Iz sredstev za kulturo iz 2. točke tega Letnega programa se bodo
na podlagi javnega razpisa in ob upoštevanja kriterijev Pravilnika,
navedenega v prvi podtočki 2. točke tega Letnega programa kulture,
financirale oziroma sofinancirale naslednje kulturne vsebine:

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015 določa redno
dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki se v celoti
financirajo ali na podlagi javnega razpisa sofinancirajo, in naložbe,
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– dejavnosti in projekti društev, kot n.pr. gledališke predstave
za odrasle, gledališke predstave za otroke, gostovanja ljubiteljskih
in poklicnih gledaliških skupin s predstavami za odrasle in
otroke, koncerti, plesne prireditve, likovne razstave, predstavitve
celovečernih, kratkih, dokumentarnih in animiranih filmov,
razne delavnice s kulturno vsebino za odrasle in otroke in
druge kulturne prireditve društev s kulturnimi programi ipd.;
– stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti kot na primer vadba in
nastopi pevskega zbora, folklorne skupine in rezbarske
sekcije, igralske skupine, otroške dramske skupine ipd.;
– festivalska dejavnost društev;
– knjižnična, muzejska ter razstavna in druge dejavnosti javnih
zavodov kot sta Knjižnica Domžale z enoto Krajevna
knjižnica Tineta Orla Trzin in Medobčinski muzej Kamnik;
– dejavnost in programi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti za območja občin na območju UE Domžale;

– razstave muzejskega gradiva, spominske prireditve, etnološke
in sorodne delavnice ter predstavitve običajev, obrtniških
veščin in izdelkov v okviru programov Jefačn’kove domačije,
izvajanjih v sodelovanju med Občino Trzin, Medobčinskim
muzejem Kamnik in Turističnim društvom Kanja Trzin;
– prireditve občinskega pomena, ki jih organizira sama Občina
Trzin ali za njen račun na podlagi javnega razpisa izbrani
izvajalci, kot so prireditve v okviru festivala Trznfest, kulturni
večeri, občinske proslave, mednarodni literarni večer,
mednarodni folklorni festival, ipd.;
– varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z območja
Občine Trzin;
– oprema Jefačn’kove domačije kot zaključna faza nadomestne
gradnje oziroma obnove domačije in
– vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega
pomena.

Zap.št.

P.p.

Naziv p.p.

Sredstva v €

1.

0026

Občinske prireditve, proslave in priznanja

12.500

2.

0029

Prireditev za najuspešnejše učence in
druge prireditve

650

3.

0030

Sredstva za božične in novoletne prireditve 7.000

4.

0092

Spodbujanje turistične dejavnosti
(Florjanov sejem, predstavitev občine
v Arboretumu Volčji potok in na sejmu
Turizem in prosti čas, Mednarodni
folklorni festival – 50 %)

8.700

Sredstva se nameni za organizacijo Florjanovega sejma, predstavitve občine v
Arboretumu, na sejmu Turizem in prosti čas, ter drugih sejmih in za stroške
folklornega festivala, ki se deloma sofinancira iz PP 255

5.

0133

Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

2.000

Sredstva so namenjena za stroške zbiranja dokumentov in druge premične kulturne
dediščine (npr. dokumenti in izvirni tiski I. Hribarja, dr.T. Orla, M. Ručigaj, za
stara oblačila, oblačila za narodne noše.).

0255

Kulturni programi OT: Trznfest,
Mednarodni folklorni festival (50 %),
Mednarodni literarni večer (s SC Pen),
razstave v Jefačnku

15.100

Sredstva so namenjena za organizacijo, izvedbo in promocijo prireditev, deloma
v organizaciji in izvedbi OT in deloma v izvedbi partnerjev na podlagi javnega
razpisa (do 80 %).

6.

Muzejska dejavnost
7.

0134 in
0263

12.500
Materialni stroški in stroški vzdrževanja
Jefačn’kove domačije – spominsko/
muzejskega dela

46.000

8.

0268

Vzdrževanje spominskih obeležij in
spomenikov ter zbiranje in ohranjanje
kulturne dediščine

4.000

9.

0137

Založniška dejavnost in odkupi knjig

2.500

10.

0138

Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str. in
amortizacijo in nakup gradiv za oddelek
v Trzinu

94.510

11.

0139

Knjižnica OŠ - dotacija

286

12.

0144

JSKD OI

962

13.

0146

Materialni stroški, redno in investicijsko
vzdrževanje ter oprema zgradbe
Kulturnega doma v Trzinu

7.000

14.

0176

ŠKD Dejavnost

252

15.

0254

Sredstva za sofinanciranje kulturnih
programov kulturnih in drugih društev
v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin

10.500

Namen
Sredstva so namenjena za gostujoče izvajalce programov, za razpisane občinske
prireditve, za priznanja in nagrade ob občinskem prazniku in za pogostitve.
Sredstva so vsaj v višini 75 % namenjena za nakup knjig, zgoščenk z glasbo za
odličnjake in za kulturni program na podelitvi priznanj.
Sredstva so vsaj v višini 50 % namenjena za Miklavže vanje (program in obdaritev)
in za kulturne programe na prireditvah za starejše občane in prednovoletno
srečanje občanov

Sofinanciranje dela Medobčinskega muzeja Kamnik, v delu, ki predstavlja
uresničevanje javnega interesa za kulturo v Občini Trzin (razstave v CIH,
sodelovanje pri programu Jefačn’kove domačije, obdelava arheol. gradiva z Ongra
itd.) in Materialni stroški izvajanja programov Jefačn’kove domačije – spominsko/
muzejskega dela, postavitev II dela razstave Sledi trzinske preteklosti (nakup
pohištva in avdio vizualne opreme)
Sredstva, namenjena za vzdrževanje in obnavljanje spominskih obeležij in
spomenikov lokalnega pomena (spomenik C. Štuparju idr.).
Organizacija zbiranja, zbiranje in hramba ter razstavljanje gradiva
Podpora založniškim projektom v OT in o OT) in odkupi knjig za obdaritve in
podpora pomembnim domoznanskim izdajam, v letu 2015 predvsem Kronika
župnije Trzin
Občina skladno z zakonom sofinancira dejavnost (mater. stroški, plače) matične
knjižnice, zagotavlja sredstva za delovanje Krajevne knjižnice T. Orla itd.
Občina vsako leto prispeva sredstva za dodatni nakup 10-15 knjig za šolsko
knjižnico.
Občina Trzin z dotacijo JSKD omogoča delo sklada, ki kot organizator in
koordinator medobčinskih kulturnih programov, izobraževanj, revij in tekmovanj v
te programe vključuje društva in organizacije z območja OT.
Sredstva so namenjena za stroške ogrevanje, materialne stroške, redno in
investicijsko vzdrževanje in za opremo zgradbe Kulturnega doma. V letu 2015
načrtujemo obnovitev tal v dvorani.
Sredstva so namenjena sofinanciranju predstave ob prvem šolskem dnevu za
prvošolčke
S sredstvi s p.p.se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo programi kulturnih in
drugih društev in izvajalcev s sedežem ali stalnim bivališčem v Občini Trzin.

15

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2015, 18. februar 2015
4.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 20. člena Pravilnika o
metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov
(Uradni list RS, št. 74/09, 3/11 in 17/14 – EZ-1) na 4. redni seji 11.
februarja 2015 sprejel naslednji

Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so namenjena za delovanje
oziroma programe društev, se razdelijo izključno na podlagi javnega
razpisa v skladu z oddanimi programi društev in drugih izvajalcev
ob spoštovanju Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v
Občini Trzin.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih
ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih
za leto 2014 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da
je ustrezno pripravljeno.

Na podlagi javnega razpisa se največ do višine 80 % razdelijo tudi
sredstva s proračunske postavke 0255.
Za festival Trznfest se v letu 2015 nameni 10.000 €, pri čemer
izvajalec zagotovi najmanj deset prireditev oziroma dogodkov
različnih umetniških zvrsti v največ desetih dneh, vključno z dvema
koncema tedna.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-11/2015
Datum: 11.02.2015

5.
Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del programa
društva, naveden v tem Letnem programu in ni naveden na vlogi na
razpis, se lahko izjemoma v manjšem obsegu sofinancira s sredstvi
s proračunskih postavk 0255 ali 0089, kolikor gre za prispevek k
promociji občine ali za podporo zlasti mladim in ustvarjalcem v
tretjem življenjskem obdobju z območja Občine Trzin. O porabi
sredstev z navedenih proračunskih postavk odloča župan v skladu z
navedenimi izhodišči v prvem stavku tega odstavka.

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 97/10), Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)
in Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) na 4. redni seji dne 11. 2. 2015 sprejel naslednji

V letu 2015 se lahko s teh proračunskih postavk financirajo tudi
dodatni programi z mednarodno udeležbo, ki jih v času sprejemanja
tega Letnega programa ni bilo mogoče predvideti.

SKLEP
6.
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenih
aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin
v letu 2015 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je
ustrezno pripravljeno.

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 4-9/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-12/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja – UPB2 (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 72/14 – odl. US) na 4.
redni seji 11. februarja 2015 sprejel naslednji
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US; 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo; 14/13 - popr. in 101/13),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06- uradno
prečiščeno besedilo 1, 123/06-ZFO-1, 57/08-ZFO-1A in 36/11),
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06)
je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, 11.02.2015 sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju
določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2014
s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno
pripravljeno.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-10/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

SKLEP
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v Načrtu
16

URADNI VESTNIK Občine Trzin - št. 1/2015, 18. februar 2015
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in
2016 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci stvarnega premoženja
občine Trzin v letu 2015, je lahko največ 20 % skupne vrednosti
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2015 in v letu 2016 največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), 27. člena Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 72/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 11.02.2015
sprejel

Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin.

SKLEP
Številka: 4-13/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

o spremembi sklepa št. 13-9/2012, z dne 1.2.2012
V sklepu št. 13-9/2012, z dne 01.02.2012 (Uradni vestnik OT, št.
1/2012, 07.02.2012), se v prvi točki ime in priimek »Petra Ložarja«
nadomesti z imenom in priimkom »Andrejo Breznik Falk«.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF) in Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji dne 11.02.2015 sprejel

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-14.2/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

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

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo
2, 76/08, 79/09, 14/10 odl. US; 51/10 in 40/12-ZUJF), Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07uradno prečiščeno besedilo 1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), 10. člena
Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/04, 4/09)
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo 2 in 8/06), na 4. redni seji dne 11.02.2015 sprejel

Občinski svet Občine Trzin ustanavlja Komisijo OS za spremljanje in
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene
programa otroškega varstva v JZ Osnovna šola Trzin.
V komisijo se imenujejo:
- predstavnik občinskega sveta; član Odbora za finance in premoženje;
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev;
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti;
- predstavnik Osnovne šole Trzin;
- predstavnik enote vrtca Trzin;
- Tanja Jankovič;
- Monika Jončeski Antalašič.

SKLEP
o spremembi sklepa št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012
V sklepu št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012 (Uradni vestnik OT, št.
6/2012, 18.07.2012), se v prvi točki ime in priimek »Mišo Lajovic
Zakrajšek« nadomesti z imenom in priimkom »Tatjano Koprol«.

Naloge komisije:
- proučitev utemeljenosti predlogov javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin za spremembo
cene programa otroškega varstva;
- proučevanje vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja
Enote OŠ Vrtec Trzin, izkoriščanje notranjih rezerv in znižanje
stroškov program otroškega varstva,
- spremljanje in reševanje drugih zadev s tega področja po
nalogu občinskega sveta.
Mandat komisije sovpada z zaključkom mandata občinskega sveta,
prej pa se lahko zaključi zaradi prenehanja funkcije posameznih
članov ali predsednika komisije.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-14.3/2015
Datum: 11.02.2015

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08 odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 5, 36/08, 58/09 (64/09 popr.,
65/09 popr.), 20/11, 40/12–ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D)), Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 8/09 in 3/10) in Statuta Občine

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-14.1/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

župan:
Peter LOŽAR, l.r.
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Programe od točke 2. do 8. bo občina sofinancirala skupaj v višini
22.800 EUR (PP 0165).

Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in
8/06) na 4. redni seji dne 11.02.2015 sprejel

9. Sofinanciranje najema športnih površin in opreme, ki je vezana
na objekt v višini 4.000,00 EUR (PP 0167).

SKLEP
o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Trzin

Programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na podlagi
določil Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 7/11).

Občinski svet Občine Trzin imenuje Tineta Breznika, Andrejo
Kosirnik in Marijo Hribar Tekavec za predstavnike ustanovitelja v
Svet zavoda Osnovne šole Trzin, za obdobje štirih let od uveljavitve
sklepa dalje.

B. Prireditve za Športno značko Občine Trzin
Sredstva do največ 1.500 EUR (PP 0166) se dodelijo za prireditve:
1. Cooperjev test in test hoje na 2 km (2x).
2. 2 x planinski pohod, ki traja vsaj 3 ure oziroma se na njem
premaga vsaj 600 m višinske razlike, ali 2 x planinski pohod,
ki traja vsaj 1 uro in se premaga vsaj 200 m višinske razlike za
upokojence.
3. Pohod po mejah Občine Trzin in pohod po Mejah sosednjih
občin.
4. Rekreativno kolesarjenje (2 x ).
5. Športne igre Trzin – Tekma v košarki, nogometu in balinanju.
6. Tekma neaktivnih strelcev (2x).

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Številka: 4-14.4/2015
Datum: 11.02.2015

župan:
Peter LOŽAR, l.r.

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov
športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/11) in Letnega
programa športa v Občini Trzin za leto 2015 (Uradni vestnik OT, št.
1/15) Občina Trzin objavlja

Za organizacijo vsake od šestih točk prejme izvajalec prireditve
sredstva v višini 250 EUR. Pri prijavi prireditev je obvezno navesti
datum prireditve. V letu 2015 bomo športno značko razširili tudi
na otroke in mladino, kar morajo izvajalci pri prijavi in izvedbi
upoštevati.

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA IN ŠPORTNIH PRIREDITEV V
OBČINI TRZIN ZA LETO 2015

C. Večje prireditve športnih društev (skupaj 4.840 EUR)
Proračunske postavke od 0169 do 0173

I.

Sredstva se zagotavljajo za prireditve, ki imajo po svoji vsebini širši
(javni) pomen in so organizirane na območju Občine Trzin. V letu
2015 bo Občina Trzin sofinancirala izvedbo naslednjih prireditev:

Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna v letu
2015 sofinancirala naslednje vsebine:
A. Programi
1. Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok v
višini 12.130 EUR (PP 0175) za programe:
- Naučimo se plavati – zlati sonček – 10 urni plavalni tečaj
(šolski otroci)
- Šolska športna tekmovanja
- Tečaj smučanja,
- Splošna redna vadba za predšolske otroke,
- Programi OŠ izvajani v balonu Taubi,
- Nadstandardni program športne vzgoje,
- Drugi 80 urni programi.
2. Športna vzgoja otrok (od 6. do 15. leta) in mladine (od 15. do
20. leta), usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3. Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta.
4. Športna rekreacija;
5. Šport starejših;
6. Kakovostni šport;
7. Prireditve športnih društev po lastni zamisli.
8. Razvojne in strokovne naloge v športu, in sicer:
a. Delovanje društev.
b. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu.
c. Dejavnost nabave in izdajanja strokovne literature in
drugih športnih publikacij.

Naziv prireditve

Proračunska postavka

Namenska sredstva

Tek Petra Levca

0169

900 EUR

Občinsko prvenstvo v
veleslalomu

0170

1000 EUR

Otroška olimpiada Trzin

0171

755 EUR

Pokal Trzin in Skirca Borisa
Paternosta Trzin

0172

1.737 EUR

Šahovski turnir ob
občinskem prazniku

0173

448 EUR

Pri prijavi prireditev je obvezno navesti datum prireditve.

II.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki:
• imajo sedež v Občini Trzin,
• imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
• imajo organizirano redno dejavnost in vadbo,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
• delujejo do objave javnega razpisa na območju občine vsaj 1
leto in
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• društva, ki nimajo sedeža v Trzinu, za mladinske selekcije, v
katerih trenirajo občani Trzina

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH
PROGRAMOV IN PRIREDITEV V OBČINI TRZIN ZA LETO
2015

III.
1. Možni prijavitelji
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko
ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:
• športna društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in
klubi s sedežem na območju Občine Trzin,
• zavodi, gospodarske družbe, društva, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju športa in organiziranje
prireditev,
• zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja Občine
Trzin,
• Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja
občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kateri trenirajo vsaj
trije občani Občine Trzina, izključno za sofinanciranje
najemnin športnih objektov.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Trzin
za leto 2015 (v nadaljevanju razpis) je namenjen producentom,
posrednikom in organizatorjem kulturnih programov in dejavnosti,
zlasti kulturnim in drugim društvom, ki imajo v naboru svojih
dejavnosti registrirano ali v statutih navedeno kulturno dejavnost, ter
samozaposlenim ustvarjalcem na področju kulture.
2. Pogoji za sodelovanje
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki kandidirajo za
razpisana javna sredstva, morajo izpolnjevati naslednje formalne
pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen javnih zavodov, ki so
ustanovljeni za več občin, in katerih soustanoviteljica je
občina, pa imajo sedež zunaj občine, in ki izvajajo programe v
javnem interesu v skladu z ZUJIK,
– da že najmanj leto dni izvajajo kulturno dejavnost v občini,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev
načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu,
kolikor gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– da programe s katerimi se prijavljajo na razpis izvajajo sami,
oziroma pretežno z lastnim članstvom, kar ne izključuje
strokovne pomoči mentorjev,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o opravljanju
svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti,
kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine in
– če za isti program oziroma projekt ne kandidirajo ali niso že
pridobili sredstev (štipendije, subvencije ipd.) iz proračuna
občine ali drugega javnega vira.

IV.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

V.
Rok za oddajo vlog je 4.3. (marec) 2015 do 17.00 ure.

VI.
Obrazci za prijavo na javni razpis bodo objavljeni na spletni strani
Občine Trzin – www.trzin.si, možno pa jih je dobiti tudi v vložišču
Občine Trzin, Mengeška cesta 22.

VII.
Vloge, izpolnjene v skladu z določili tega razpisa, z vsemi dokazili in
s pripisom »Razpis za šport 2015 – ne odpiraj!«, se v zaprti kuverti
pošljejo s priporočeno pošiljko ali se oddajo osebno na naslov:
OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Samozaposleni ustvarjalci lahko kandidirajo za razpisana sredstva,
če imajo stalno prebivališče v občini.

VIII.
3. Razpisna področja
Končna določba
v katera sodijo programi za sofinanciranje v letu 2015, po področjih
so:

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

3.1.
Številka: 1010-0001/2014
Datum: 18.2.2015

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.

Občina Trzin na podlagi Letnega programa kulture v Občini Trzin za
leto 2015 (Uradni vestnik OT št. 1/15), Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT št. 8/11)
in Sprememb in dopolnitev pravilnika o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik OT št. 8/12) objavlja

Kulturni programi kulturnih in drugih društev, zavodov in
samozaposlenih, ki izpolnjujejo razpisne pogoje razpisa in
katerih programi ustrezajo vsebinam, navedenim v Letnem
programu kulture v Občini Trzin za leto 2015. Sredstva v
maksimalni višini 10.500,00 € (PP 254) bodo razdeljena med
kandidate skladno s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih
dejavnosti v Občini Trzin.

V okvir tega razpisnega področja sodijo: ljubiteljske gledališke
predstave za odrasle in otroke, koncerti, plesni nastopi, razstave,
literarni oziroma kulturni večeri, recitali, večdnevna filmska,
gledališka, glasbena, plesna ali pevska srečanja (festivali), predstave
monodram, gledališka in druga gostovanja, filmske projekcije kot
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del kulturno izobraževalnega programa, delovanje ljubiteljskih
likovnih, glasbenih, pevskih ali plesnih in folklornih sekcij društev,
izobraževalni oziroma vadbeni programi društev pod strokovnim
vodstvom mentorjev ipd.

višini največ 400,00
3.4

3.2. Kulturni programi Občine Trzin: Izvedba (načrtovanje
programa in organizacija v sodelovanju z Občino Trzin)
kulturnih programov Občine Trzin, ki se sofinancirajo s
sredstvi s proračunske postavke 255 v višini razpisanih
12.250,00 € in s proračunske postavke 092 razpisanih 2.250,00
€, kot so:

Občinske božične in novoletne prireditve (načrtovanje in
scenarij izvedbe ter režija kulturnega programa občinskih
prireditev, organiziranih v sodelovanju z Občino Trzin), ki se
sofinancirajo s sredstvi na proračunski postavki 0030:

3.4.1 – 05.12.2015 – Miklavževanje (gledališka predstava za vse
otroke iz Trzinskega vrtca in iz Občine Trzin v Kulturnem domu
Trzin ali na prostem, prihod Miklavža in obdaritev otrok),
vključno s promocijo prireditve in vabili, največ 2.300,00 € iz
PP 030, od tega najmanj 1.500 € za darila za otroke.

3.2.1. Festival Trznfest (skupna višina razpisanih sredstev 10.000 €
na proračunski postavki 255, vključno s promocijo festivala):

3.4.2 – 18.12.2015 – Prednovoletna zabava za občane (kratek
kulturni program in koncert) v višini največ 800,00

Za festival Trznfest se v letu 2015 nameni največ 10.000 €, pri
čemer izvajalec zagotovi najmanj deset prireditev oziroma dogodkov
različnih umetniških zvrsti v največ devetih dneh, vključno z dvema
koncema tedna od 24.5.2015 do 1.6.2015.

3.4.3 – 22.12.2015 - Božično - novoletna predstava za otroke v višini
največ 350,00 €
Prijava za posamezno izvedbo proslave ali prireditve iz točk 3.3 mora
obvezno vsebovati opis programa.

Prijavi mora biti obvezno priložen okvirni program festivala, ki
mora vsebovati opise otvoritvene prireditve, gledališko predstavo
ljubiteljskega gledališča, gledališko predstavo profesionalnega
gledališča, literarni večer, prireditev za otroke in ostale predlagane
dogodke.

Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve iz podtočk 3.2,
3.3 in 3.4 prijavilo več prijaviteljev, bo razpisna komisija med
prijavitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje kakovosti predlaganih
programov, pri čemer bo kakovost presojala na podlagi kriterijev in
meril Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin.

3.2.2. Mednarodni folklorni festival (načrtovanje programa,
organizacija, promocija in oglaševanje festivala) v sodelovanju
s Festivalom Lent (Maribor) – sofinanciranje v višini največ
4.500,00 € (2.250,00 iz postavke 255 in 2.250,00 iz postavke
092)

3.5. Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine, ki se sofinancira s
sredstvi s proračunske postavke 0133 v višini največ 1.000 €.
Prijavitelj predloži načrt aktivnosti in finančni načrt izvedbe
aktivnosti za leto 2015 ter opiše pričakovane rezultate aktivnosti.
Načrt mora vsebovati tudi načrtovane aktivnosti ohranjanja oziroma
zaščite zbranih predmetov. V kolikor gre za nakup izdelkov etnološke
oziroma kulturne dediščine ali za restavriranje oziroma konzerviranje
izdelkov mora prijavitelj pridobiti ponudbe, z njimi seznaniti Občino
Trzin in od nje pridobiti soglasje.

3.2.3 Kulturno literarni večeri (načrtovanje programa organizacija,
promocija in oglaševanje) – sofinanciranje izbranih literarnih
večerov v višini največ 100,00 € za posamezni večer, največ 8
večerov v letu.
3.3. Občinske proslave in podobne prireditve (načrtovanje in
scenarij izvedbe ter režija kulturnega programa občinskih
proslav in podobnih prireditev, organiziranih v sodelovanju z
Občino Trzin), ki se sofinancirajo s sredstvi na proračunski
postavki 0026:

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
prijavitelju, ki je predložil najbolj kakovosten načrt aktivnosti.

3.3.1. – 14.5.2015 - Akademija ob občinskem prazniku z izvajalci iz
Trzina v višini največ 600,00 €;

4.
Obvezni sestavni deli prijave

3.3.2. – 25.6.2015 - Dan državnosti v višini največ 600,00 €;.

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 navede podatke o izpolnjevanju pogojev
iz 1. in 2. točke tega razpisa, vključno s podatki o številu članov, ki
so plačali članarino v preteklem letu, o datumu ustanovitve oziroma
registracije, kolikor gre za društvo, zavod ali drugo organizacijo
oziroma o datumu vpisa v register samozaposlenih, 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 kulturnih dejavnosti v Občini
Trzin).

3.3.3. – 26.12.2015 –Dan samostojnosti in enotnosti v višini največ
600,00 € ;
3.3.4 – 12.3.2015 – Gregorjevo – spuščanje ladjic v višini največ
400,00 €;
3.3.5 – 22.4.2015 – Prireditev za otroke Jesenske dobrote in
čarovnice v višini največ 400,00 €;
3.3.6 – 8.12.2015 - Dobrodelni koncert za šolski sklad »Zapojmo in
zaigrajmo skupaj« v višini največ 350,00 €;
3.3.7 –27.11.2015 Podelitev priznanj za lepo urejeno okolico hiše v
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5.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN
PRIREDITEV DRUŠTEV, KLUBOV, ZVEZ IN DRUGIH
ORGANIZACIJ ZUNAJ PODROČIJ KULTURE, ŠPORTA IN
HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI TRZIN ZA LETO
2015

Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav
Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin oziroma
poslane priporočeno najkasneje do 11.3. (marca) 2015 do 17.00 ure
v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA KULTURO 2015 – ne
odpiraj«.

I.
Predmet javnega razpisa
Občina Trzin, Mengeška 22, Trzin bo iz sredstev proračuna
sofinancirala naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih
organizacij v Občini Trzin (upokojenska, mladinska, turistična
in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev),
pri čemer dejavnost vključuje organizacijo prireditev in
programov, namenjenih širši javnosti in v interesu Občine
Trzin, kar pomeni, da gre za dejavnost društev in organizacij,
ki so bila ustanovljena z namenom opravljati dejavnosti v
širšem interesu, pri čemer se šteje, da te dejavnosti potekajo
na področjih dela s starejšimi občani, raznih aktivnosti in
druženja starejših, na področju organiziranih dejavnosti
mladih, na področju dela za otroke in z otroki in na področju
turizma ali neformalnega izobraževanja,
– redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih
organizacij zunaj Občine Trzin, pri čemer dejavnost vključuje
organizacijo javnih prireditev in programov, dejavnosti,
naštete v prejšnji alineji, pod pogojem, da je med člani vsaj 10
občanov Občine Trzin in da v Občini Trzin ni istovrstnega
društva, kluba, zveze oz. organizacije,
– drugi programi in projekti društev, klubov, zvez in drugih
organizacij s sedežem v Občini Trzin, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost in koristnost Občini Trzin,
– prireditve in aktivnosti društev, klubov, zvez in drugih
organizacij s sedežem v občini Trzin, ki so namenjene širši
javnosti občine Trzin in so v interesu širše javnosti občine
Trzin,
– organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in drugih
prireditev v Občini Trzin in predstavitve Občine Trzin na
sejmih:

Strokovna komisija, pristojna za odpiranje, 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 v 8 dneh po
končanem razpisu.
Po roku iz prejšnjega odstavka popravljanje in dopolnjevanje vlog
oziroma prijav ne bo več mogoče. Strokovna komisija bo v postopku
vrednotenja vlog oziroma prijav še vedno nepopolne vloge izločila in
upoštevala samo popolne.

6.
S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

7.
Priloge in pomožni materiali
Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave na razpis, Pravilnik o
sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin in Letni program
kulture v Občini Trzin za leto 2015 dvignejo v vložišču na sedežu
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.

8.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Trzin, 18.2.2015
Številka zadeve: 41010-0002/2014

Prireditev oz. program prijavi organizator, v primeru da sta
soorganizatorja dva ali več društev oz. drugih organizacij, lahko
prireditev oz. program prijavi le eden izmed soorganizatorjev.
Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve prijavilo več
prijaviteljev, bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na
podlagi presoje tradicije prijavitelja pri prireditvi, obsega in kvalitete
predlaganih programov, pri čemer bo kakovost presojala na podlagi
kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev
društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin.

Župan
Peter LOŽAR l.r..

Občina Trzin, na podlagi Odloka o proračunu Občine Trzin za leto
2015 (Uradni vestnik OT, št. 1/15) in Pravilnika o sofinanciranju
programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij
zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 8/11) objavlja:

II.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev
10.500 EUR je namenjenih za sofinanciranje programov in prireditev
društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin v letu 2015 na
proračunski postavki 0249 - Drugi društveni programi.
5.600 EUR na proračunski postavki 0092 - Spodbujanje turistične
dejavnosti – se nameni za sofinanciranje naslednjih vsebin:
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• Florjanov sejem s PP092 4.500,00 €
• predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za 1. Maj
PP092 350 €
• predstavitev občine na sejmu Turizem in prosti čas in PP092
350 €
• Prednovoletni sejem v Trzinu PP092 400,00 €

IX.
Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi

III.
Številka: 41010-0004/2014
Datum: 18.2.2015

Vrednotenje vsebin
Vsebine, 1.2.3. in 4. alineje I. točke, ki so predmet tega razpisa, bodo
vrednotene na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju programov
in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij
kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/11).

ŽUPAN
Peter LOŽAR l.r.

Občina Trzin na podlagi Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in
organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin
(Uradni vestnik OT št. 1/11), Sprememb in dopolnitev Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih
dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo
sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT št.
7/11) in Odloka o proračunu Občine Trzin za leto 2015 (Uradni
vestnik OT, št. 1/15) objavlja

IV.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so
društva, klubi, zveze in druge organizacije (upokojenska, mladinska,
turistična 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 ali ki imajo sedež v drugi občini
in je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin, pod pogojem, da
v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz.
organizacije,
– ki delujejo najmanj eno leto in
– ki opravljajo neprofitno dejavnost.
Pod druge organizacije spadajo prostovoljna združenja občanov na
podlagi članstva (npr. združenja, asociacije, zveze ipd.), ne spadajo
pa zavodi, samozaposleni, samostojni podjetniki ipd.

JAVNI RAZPIS
ZA FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
ZA PODROČJE HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
IN PRIREDITEV HUMANITARNIH DRUŠTEV IN
ORGANIZACIJ, KI IMAJO SEDEŽ ALI DELUJEJO NA
OBMOČJU OBČINE TRZIN ZA LETO 2015
1.

V.

Možni prijavitelji

S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

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

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov na področju
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2015 (v nadaljevanju
javni razpis) je namenjen društvom in organizacijam, ki samostojno
ali v sodelovanju s pristojnimi službami ali javnimi zavodi v skladu z
načeli prostovoljstva opravljajo humanitarne dejavnosti na območju
Občine Trzin (v nadaljevanju občine) in v korist občanov občine in
vključujejo prostovoljce iz občine kot svoje člane. Za financiranje
ali sofinanciranje svojih programov na podlagi tega razpisa lahko
kandidirajo društva in organizacije (v nadaljevanju prijavitelji), ki so
bili ustanovljeni in registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih,
kot so: reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih
in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje socialnega položaja,
krepitev zdravja, preprečevanje poslabšanja socialnega položaja,
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično
boleznijo in doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi
pravili in programi.

VIII.

2.

VI.
Rok za prijavo na razpis in obravnava prijav
Prijave na razpis morajo biti vložene v vložišču Občine Trzin oziroma
poslane priporočeno najkasneje do 11.3. (marca) 2015 do 17.00 ure
v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZUNAJ KULTURE 2015 – ne
odpiraj«.

VII.

Pogoji za sodelovanje

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 TRZIN.

Prijavitelj, ki se prijavi na ta razpis mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da opravlja eno od dejavnosti in prijavlja program s področja
ene ali več dejavnosti, ki so navedene oziroma opisane v
Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov za
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-

-

področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih
društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju
Občine Trzin (v nadaljevanju pravilniku),
da ima (društvo, zavod, organizacija) sedež v Občini Trzin ali,
da ima (društvo, organizacija) sedež v eni od sosednjih občin,
vendar ima najmanj deset članov s stalnim bivališčem 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 humanitarno dejavnost v Občini
Trzin,
da ima zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev
prijavljenega programa,
da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor
gre za društvo ali organizacijo,
da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o svoji dejavnosti,
da je v preteklih letih izpolnjeval pogodbene obveznosti, če je
bil financiran iz Proračuna Občine Trzin,
da izpolnjuje oziroma je pripravljen izpolnjevati druge pogoje
predpisane s pravilnikom.

Razpisno komisijo sestavljajo člani odbora Občinskega sveta za
socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
dva predstavnika občinske uprave, po eden oziroma ena predstavnica
s področja financ in s področja družbenih dejavnosti.
Razpisna komisija je dolžna ob presoji prijav in dodelitvi sredstev
prijaviteljev ravnati v skladu s pravilnikom ter upoštevati Proračun
Občine Trzin za leto 2015 in kriterije 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 vložišču Občine Trzin oziroma
poslane priporočeno najkasneje do 11.03. (marca) 2015 do 17.00 ure.
Vloga mora biti vložena v zaprti kuverti s pripisom »RAZPIS ZA
HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2015 – ne odpiraj«.
Uradnik občinske uprave bo prijavitelje katerih prijave ne bodo
izpolnjene v skladu s tem razpisom ali Pravilnikom o sofinanciranju
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin, najkasneje v osmih od
odprtja razpisne dokumentacije pozval (po telefonu ali po elektronski
pošti), da prijave dopolnijo oziroma popravijo. Rok za popravke bo 8
dni od prejema poziva o popravkih.

3.
Razpisna področja in razpisana višina sredstev
Razpisna področja, v katera naj sodijo programi, za sofinanciranje
katerih se prijavitelji lahko prijavijo v letu 2015 za vsako področje
posebej, so navedena in opisana v 2., 3., 4., 5. in 6. členu pravilnika.

Razpisna komisija oceni prijave in obvesti prijavitelje o izidu razpisa
v tridesetih dneh po roku za vložitev prijav.

7.

Sredstva, za katera prijavitelji kandidirajo s svojimi prijavami so v
Proračunu Občine Trzin za leto 2015 rezervirana na proračunski
postavki 0250 in znašajo 6.500,00 €.

Pritožbe

4.

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

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, predloži izpolnjen
obrazec skupne Prijave na razpis, na katerem navede podatke o
izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke tega razpisa, vključno s podatki
o številu članov, ki so plačali članarino v preteklem letu, o datumu
ustanovitve oziroma registracije, kolikor gre za društvo, zavod ali
drugo organizacijo in navede podatek, ali se prijavlja na razpis za
eno razpisno področje ali za več področij in za katera področja se
prijavlja, pri čemer upošteva popis in opis delovnih področij društev
in organizacij iz 5. in 6. člena pravilnika.

O pritožbah odloča župan. Odločitev župana je dokončna. Proti
odločitvi župana o pritožbi je mogoče sprožiti samo še upravni spor.

8.
Priloge in pomožni materiali
Možni prijavitelji lahko obrazce za prijave iz tega razpisa in pravilnik
dvignejo 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. www.trzin.
si

Prijavi na razpis prijavitelj priloži izpolnjen obrazec s prijavo za
posamezno razpisno področje v skladu s prejšnjim odstavkom
te točke, pri čemer na obrazcu navede vsak program, s katerim se
prijavlja na razpis, posebej.

9.
Končna določba

Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na več razpisnih
področjih, predloži izpolnjen obrazec iz prejšnjega odstavka te točke
za vsako področje posebej.

Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Trzin, 18.2.2015
Številka: 41010-0003/2014

5.
Razpisna komisija
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Župan
Peter LOŽAR l.r.
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Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo
občine v skladu z 8. členom Odloka o občinskem prazniku in
priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 3/99) objavlja

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

RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin
za leto 2015

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo upoštevala.
Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje naslednja
priznanja:
Številka zadeve: 094-0001/2015-1
Datum: 03.02.2015

NAZIV ČASTNEGA OBČANA,
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k razvoju Trzina
kot kraja oziroma občine v daljšem časovnem obdobju oziroma za
vrhunske dosežke na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem,
znanstvenem, športnem, političnem ali katerem drugem področju
delovanja, če je občan ali občanka, ki je predlagana za podelitev
naziva, prispeval/a tudi k razvoju oziroma promociji Trzina ter se
dejavno udeleževal/a javnega življenja v Trzinu.
PLAKETE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim
osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na
območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja
oziroma občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem,
kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem
drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju ali
promociji kraja oziroma Občine Trzin.
Občina podeli največ:
1 ZLATO PLAKETO,
2 SREBRNI PLAKETI in
3 BRONASTE PLAKETE.
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, športnem ali katerem drugem področju v
zadnjih dveh letih.
Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski svet
Občine Trzin.
Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občanke
Občine Trzin, občinske organizacije političnih strank, društva in
druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe
in samostojni podjetniki oziroma obrtniki.
Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad
upoštevala samo predloge, ki bodo v zapečatenih ovojnicah vloženi
ali prispeli po pošti najkasneje
do vključno 27.03. 2015 do 12.00 ure
na naslov:
Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«.
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Predsednik komisije:
Edward Justin Jerak, l.r.

