URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 13/2016, 27.10.2016
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07-uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. čl. Zakona o občinskem redarstvu
(Uradni list RS, št. 139/06) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06)
sprejel naslednji
Sklep
Občinski svet Občine Trzin je na 16. redni seji dne 26. 10. 2016 obravnaval izvajanje Občinskega programa varnosti
Občine Trzin v letu 2015 in Varnostno oceno občine Trzin za leto 2015 in obdobje od 1. januarja do 10. septembra
letošnjega leta, ki jo je pripravila Policijska postaja Domžale.
Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti potekalo v skladu s programskimi
izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju občine Trzin za leto 2015 pa ocenjuje kot dobre in stabilne.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 16-01/2016
Datum: 26.10.2016

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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
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) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 16. redni seji dne 26.10.2016 sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2015.
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 2015 pa se objavi na spletni strani Občine Trzin.
Številka:16-3/2016
Datum: 26.10.2016

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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 9. in 14. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 18.čl. Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 16. redni seji, dne 26.10.2016 sprejel
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto
2015.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. Poročilo o uresničevanju
Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2015 pa se objavi na spletni strani Občine Trzin.
Številka: 16-4/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. v. OT, št.
2/99,4/00,5/03,2/06 in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji dne 26.10.2016 sprejel
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin
1.

člen

V 4. členu se doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
» - zasebni zavodi in druge organizacije, registrirani za neprofitno opravljanje dejavnosti na področju kulture, ki imajo
sedež v občini Trzin in delujejo na območju občine Trzin.«
2.

člen

3.

člen

Črta se četrti odstavek v 5. členu Pravilnika.

Drugi odstavek 6. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Župan sprejme sklep o začetku postopka, glede na vsebino in obseg kulturnih dejavnosti določi posamezna razpisna
področja (npr. gledališka dejavnost, glasbena dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost ter razstave, literarna in
recitacijska dejavnost, filmska in video dejavnost, proslave ipd.) ter vrsto postopka, datum objave in besedilo razpisa.«
4.

člen

V besedilo tretjega odstavka 7. člena se za besedilom », ki so prispele na občino« doda »na način in«.
5.

člen

V 8. členu se v prvi alineji namesto besedila »,da jih v največ petih delovnih dneh« nadomesti z besedilom »,da jih v petih
dneh«
6.

člen

Besedilo 15. člena se deloma črta in deloma spremeni, tako da se glasi:
»15. člen
Ljubiteljskim kulturnim društvom, zavodom in drugim upravičenim vlagateljem, ki kandidirajo za razpisana sredstva, se
dodelijo sredstva pod pogojem, da rezultate svojega dela v skladu s prvim odstavkom 12. člena tega Pravilnika najmanj
enkrat letno predstavijo občinstvu v občini.
Pogoj za izplačila dodeljenih sredstev je najmanj 80% realizacija prijavljenega javnega kulturnega programa v preteklem
letu.
Prijavljeni kulturni programi in projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih kriterijev:
1.
Vrednotenje potreb aktivnih izvajalcev kulturnih dejavnosti glede na vrste oz. področja posameznih
dejavnosti, pri čemer se lahko posameznemu prijavitelju dodeli točke na osnovi tega kriterija samo za
(največ) tiste tri dejavnosti, v okviru katerih prijavitelj kandidira z največ programi in projekti;
2.

Vrednotenje vrste prireditve, pri čemer lahko na javnem razpisu prijavitelji kandidirajo za sofinanciranje
kulturnih prireditev (npr. gledaliških predstav, filmskih predstav, koncertov, likovnih razstav, literarnih
večerov ipd.), udeležbe na festivalih, revijah in srečanjih in krajših programov oz. nastopov na prireditvah
drugačne narave s kulturnim programom (občinske proslave, proslave obletnic društev, predavanja s
kateregakoli drugega področja, športne prireditve ipd.);

3.

Vrednotenje kakovosti izvajalcev programov in projektov redne kulturne dejavnosti (tri kakovostne
skupine), izkazane z večletnim rednim delovanjem;
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4.

Vrednotenje izobraževalnih programov in vadbenih programov sekcij oziroma skupin, ki trajno delujejo na
področju posameznih dejavnosti pod strokovnim vodstvom in pripravljajo programe za javne nastope ter
javno nastopajo.

Ad 1. Ocene (točkovanje) dejavnosti izvajalcev
glede na tradicijo, interese v občini in stroške

št. točk:

- gledališka dejavnost

100

- folklorna dejavnost

100

- filmska dejavnost in video produkcija

70

- multimedijska dejavnost in novi mediji

80

- lutkovna dejavnost

80

- glasbena dejavnost, vključno petje

100

- plesna dejavnost

60

- likovna dejavnost

80

- fotografska dejavnost

60

- literarna (literarne revije, knjige, šola pisanja)

100

- recitacijska dejavnost

50

Ad 2. Vrste prireditve:
št. točk:
150

- osrednji dogodek, ki se prireja prvič oz. premierno v Trzinu
(gled. premiera,celovečerni koncert, razstava ali drug celovečerni
dogodek, npr. avtorski literarni večer, otvoritev likovne razstave ipd.)
- ponovitev osrednjega dogodka posameznega prijavitelja:
- do 10 ponovitev,
- od 11 do 20 ponovitev.

40/ponovitev
20/ponovitev

- nastop na srečanjih, festivalih, revijah na
državni ali mednarodni ravni (npr. na revijah pevskih zborov,
gledaliških, filmskih festivalih, revijah folklornih in drugih
plesnih skupin, likovnih razstavah ipd.) oziroma organizacija
prireditve na državni ali mednarodni ravni;
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- organizacija kulturne prireditve v Trzinu (do največ
10 prireditev posameznega prijavitelja)

40/prireditev

- nastop gledaliških ansamblov, folklore, pevcev ali recitatorjev,
ki ni osrednji dogodek ali gostovanje te vrste dogodka v Trzinu
na povabilo in v organizaciji izvajalca, ki kandidira:
- do 10 nastopov,
- od 11 do 20 oz. nastopov.

40/nastop
20/nastop

Nastopi društev v okviru prireditve, ki je sofinancirana s strani Občine Trzin se ne točkujejo.
Ad 3. Kakovostne kategorije izvajalcev – dodatni % točk
glede na seštevek vseh točk, dodeljenih na podlagi
ocene dejavnosti (Ad 1.)

% točk:
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-Prva kakovostna skupina, izvajalec, ki deluje že vsaj 10
let in redno izvaja dejavnost z uspehi na državni in
mednarodni ravni;
-Druga kakovostna skupina, izvajalec, ki deluje že vsaj
pet let in redno izvaja dejavnost na ravni občine in širše
ali deluje manj kot deset in uspešno nastopa tudi drugod
po državi.

+ 40%

Ad 4. Izobraževalni oz. vadbeni programi kulturnih društev oz.
sekcij društev, ki potekajo pod strokovnim vodstvom
pevovodij, koreografov, režiserjev, likovnih mentorjev
idr. strokovno usposobljenih mentorjev in so namenjeni
pripravi za javno nastopanje

št. točk:

+ 20%

- organizirano izobraževanje oziroma vadba društva ali sekcije
(igralska skupina, pevski zbor, skupina s področja likovne
umetnosti, ki šteje vsaj 8 članov, folklorna skupina, plesna
skupina ipd.), ki traja vsaj 32 tednov v letu in pripravi najmanj
eno samostojno javno prireditev (koncert, predstavo, revijo,
razstavo…) in sodeluje še na vsaj treh drugih prireditvah ter
deluje že najmanj 5 let;
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- organizirano izobraževanje oziroma vadba društva ali sekcije
(igralska skupina, pevski zbor, skupina s področja likovne
umetnosti, ki šteje vsaj 8 članov, folklorna skupina, plesna
skupina ipd.), ki traja vsaj 32 tednov v letu in pripravi najmanj
eno samostojno javno prireditev (koncert, predstavo, revijo,
razstavo…) in sodeluje še na vsaj treh drugih prireditvah ter
deluje najmanj 1 leto.

450

Pri vrednotenju programov (Ad 2.) komisija upošteva vrste in raven prireditev (festivali, revije, srečanja…), na katerih
nastopa ali jih organizira prijavitelj, pri samostojnih prireditvah oziroma dogodkih pa velja, da je:
 osrednji dogodek na področju uprizoritvenih umetnosti (gledališče, film, ples, folklora, video, multimedijske
umetnosti ipd.) premiera (prva predstava), ki se oceni, da je celovečerna, če traja vsaj eno uro za odraslo
občinstvo oziroma pol ure za otroke;
 osrednji dogodek glasbene (vokalne, instrumentalne) umetnosti celovečerni koncert, če gre za prvo izvedbo
oziroma predstavitev glasbenega dela zasedbe, ki nastopa;
 osrednji dogodek na področju likovne oz. fotografske umetnosti priprava in otvoritev samostojne ali skupinske
razstave, instalacije ipd. v Trzinu ali tudi zunaj Trzina, če je vsaj pol razstavljavcev iz Trzina;
 osrednji dogodek multimedijske, literarne umetnosti ali umetnosti na področju novih medijev je prva izvedba
celovečernega dogodka (multimedijske predstave, literarnega večera, recitala, projekcije…), ki traja najmanj 45
min;
 ponovitve so gledališke, filmske, plesne, folklorne oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških
predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo z istimi izvajalci v Trzinu ali drugod;
 nastop, ki ni osrednji dogodek je nastop gledaliških ansamblov, folklore, pevcev ali recitatorjev, ki traja najmanj
20 min;
 gostovanja so gledališke, filmske, plesne, folklorne oziroma koncertne predstave, razstave fotografij, umetniških
predmetov, celovečerni dogodki, ki se ponovijo na novi lokaciji oziroma drugem prostoru z izvajalci iz Trzina
drugod ali z izvajalci od drugod v Trzinu.
Upošteva in točkuje se le 10 oziroma največ 20 prireditev, ponovitev ali nastopov posameznega prijavitelja. Vsak od njih
se točkuje posamično.
Dodatna merila za razvrščanje izvajalcev v kakovostne skupine (Ad 3.) so:
Za prvo kakovostno skupino:
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih, državnih in mednarodnih srečanjih skupin svoje zvrsti
in doseganje visoke kakovosti (nagrade),
– izvajanje zahtevnejših del iz domačega in tujega repertoarja,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma za samostojni celovečerni
nastop,
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–
–

akademska izobrazba ali vsaj ena samostojna razstava ali udeležba na treh skupinskih razstavah (likovniki in
fotografi) za likovne umetnike in
vsaj ena izdana knjiga, ki je bila opažena od strokovne kritike ali vsaj tri objave v priznanih literarnih revijah
(Sodobnost, Nova revija, Literatura, Dialogi ipd.).

Za drugo kakovostno skupino:
– redni nastopi na javnih prireditvah v občini in v širšem okolju,
– redni nastopi na občinskih, medobmočnih, regijskih srečanjih skupin svoje zvrsti in doseganje višje
kakovosti,
– stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo in nastop na javni prireditvi,
– sodelovanje na vsaj treh skupinskih razstavah likovnikov – ljubiteljev in
– vsaj ena samostojna knjiga (tudi samozaložba) oziroma vsaj pet nastopov ali objav v revijah ali zbornikih
ljubiteljskih piscev.
O razvrstitvi samozaposlenih posameznih izvajalcev kulturne dejavnosti v kakovostne skupine, odloča strokovna
komisija, katere sestavo opredeljuje 7. člen tega pravilnika, pri čemer smiselno upošteva predpisana merila za vse
prijavitelje iz treh predhodnih odstavkov.
Kolikor dva ali več prijaviteljev kandidira za razpisana sredstva za izvedbo iste prireditve iz programa občine, komisija
odloča in izbere izvajalca na podlagi primernosti predlagane vsebine in ocene kakovosti prijaviteljev in pretekle dejavnosti
prijaviteljev na področju prireditve. Kolikor več prijaviteljev prijavi istovrstne lastne programe in bi upoštevanje vseh
lahko povzročilo podvajanje in nesmotrno veliko število istovrstnih programov ali projektov in pretirano drobljenje
sredstev, komisija upošteva pri izbiri prijaviteljev oz. enega prijavitelja za sofinanciranje teh programov zlasti merila
trajanja neprekinjene dejavnosti na tem področju v preteklosti in merila izpričane kakovosti oziroma referenc prijavitelja
na tem področju. Pri izbiri komisija upošteva tudi kakovost predlaganih programov.
Sredstva, ki jih za programe oziroma projekte prijaviteljev nameni občina se smejo porabiti izključno za kritje stroškov
teh programov oz. projektov in največ v višini 25 % za upravičene druge stroške (materialni stroški, stroški dela ipd.)
prijavitelja, potrebne za to, da prijavitelj sploh lahko pripravlja in izvaja programe in projekte, s katerimi kandidira za
razpisana sredstva (stroški za najem ali vzdrževanje in čiščenje prostorov, stroški energije, administrativni stroški
prijavitelja in drugi tovrstni upravičeni stroški).
Upravičeni stroški programa oz. projekta so stroški dela (honorarji mentorja, režiserja, koreografa, korepetitorja,
scenografa, kostumografa, dirigenta, snemalca ipd.) in stroški prevoza zunanjih sodelavcev, programski stroški in avtorske
pravice in materialni programa oziroma projekta (morebitni tiskani materiali, scenografija, kostumi, snemanja…).
Prejemniki honorarja po posameznih kulturnih dejavnostih so lahko:
–
gledališka dejavnost: mentor (režiser), dramaturg, pomočnik režiserja, scenograf, kostumograf, sodelavec za
masko, sodelavec za načrtovanje luči ipd.,
–
filmska dejavnost: mentor (režiser), scenarist, snemalec, strokovnjak za posebne učinke ipd.,
–
folklorna dejavnost: mentor, godec, oblikovalec noš,
–
plesno baletna dejavnost: mentor, koreograf,morebitni izvajalec glasbe, kostumograf, scenograf ipd.,
–
glasbena vokalna dejavnost: mentor, pevovodja, korepetitor, izvajalec glasbe ipd.,
–
glasbena inštrumentalna dejavnost: mentor, morebitni dirigent ipd.,
–
likovna dejavnost: mentor,
–
fotografska dejavnost: mentor,
–
literarna dejavnost: mentor.
Osnova za izplačilo honorarjev so pogodbe.
Stroški prevozov se obračunavajo v skladu z veljavnimi predpisi v RS.
Osnova za izplačilo je zahtevek izvajalca z izjavo o prisotnosti udeležencev na vajah.
Programski stroški so povezani z izvedbo programa (note, inštrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema ipd.).
Osnova za izplačilo materialnih in programskih stroškov so dokazila o porabi sredstev (računi) in ostala dokazila
(programski list, scenarij, plakat, vabila …).

78

URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 13/2016, 27.10.2016
7.

člen

V prvi alineji drugega odstavka 16. člena se za besedilom »stroške upravljanja kulturnega doma« črta »Franc Kotar«, ter
doda » in Jefačn'kove domačije«. V drugi alineji se črta »Franc Kotar« in za besedo »Dvorane Marjance Ručigaj« doda »,
Jefačn'kove domačije«
8.

člen

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 16-5/2016
Datum: 26.10.2016



ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017 (Uradni
vestnik OT, št. 5/14), Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2017 (Uradni vestnik OT, št. 3/16) in 33. čl. Poslovnika
občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni
seji dne 26. oktobra 2016 sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2017
1.

člen

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2017 določa redno dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki
se v celoti financirajo ali na podlagi javnega razpisa sofinancirajo in naložbe, ki so financirane s sredstvi občinskega
proračuna ter višino in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu Občine Trzin za leto 2017.
2.

člen

V Proračunu Občine Trzin za leto 2017 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.
3.

člen

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

–
–

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, igralske
skupine, otroške dramske skupine ipd.;
festivalska dejavnost društev;
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–
–
–
–
–
–
Zap.št.

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 ob praznikih,
kulturno literarni večeri, mednarodni folklorni festival, Miklavževanje, Gregorjevo ipd.;
varovanje kulturne dediščine v občini Trzin in na območju občine Trzin;
vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena.
P.p.

Naziv p.p.

1.

0026

Občinske prireditve, proslave
in priznanja

2.

0029

Prireditev za najuspešnejše
učence in druge prireditve

3.

0030

Sredstva za božične in novoletne
prireditve

7.000,00

4.

0092

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

9.000,00

5.

0133

Zbiranje in ohranjanje kulturne
dediščine

2.000,00

6.

0255

Kulturni programi OT: Trznfest,
Mednarodni folklorni festival,
Kulturni večeri, razstave v
Jefačn'ku

7.

0134 in
0263

Muzejska dejavnost

8.

0268

Sredstva v
EUR
13.000,00

650,00

15.100,00

7.820,00

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

15.000,00

Vzdrževanje spominskih obeležij
in spomenikov ter zbiranje in
ohranjanje kulturne dediščine

3.000,00
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Namen
Sredstva so namenjena za gostujoče
izvajalce programov, za razpisane
občinske prireditve, Gregorjevo,
Čarovnice, Zapojmo in zaigrajmo
skupaj, za priznanja in nagrade ob
občinskem prazniku in za pogostitve.
Sredstva so namenjena za nakup knjig
in darilca ter za kulturni program na
podelitvi priznanj z manjšo
pogostitvijo.
Sredstva so namenjena za
Miklavževanje (program in obdaritev)
in za kulturne programe na prireditvah
za starejše občane in prednovoletno
srečanje občanov
Sredstva se nameni za organizacijo
Florjanovega sejma, prednovoletnega
sejma v Trzinu, predstavitve občine v
Arboretumu, na sejmu Turizem in
prosti čas, in za stroške folklornega
festivala, ki se deloma sofinancira iz PP
255
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.)
Sredstva so namenjena za organizacijo,
izvedbo in promocijo prireditev,
deloma v organizaciji in izvedbi OT in
deloma v izvedbi partnerjev na podlagi
javnega razpisa.
Sofinanciranje dela Medobčinskega
muzeja Kamnik, (Vodnik po sledeh
Trzinske preteklosti) in tekoči stroški
Jefačn'kove domačije ter del za nakup
opreme za dopolnjevanje zbirk.
Sredstva, namenjena za vzdrževanje in
obnavljanje spominskih obeležij in
spomenikov lokalnega pomena
(spomenik C. Štuparju idr.).
Organizacija zbiranja, zbiranje in
hramba ter razstavljanje gradiva.
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9.

0137

Založniška dejavnost in odkupi
knjig

2.500,00

10.

0138

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

11.

0139

Knjižnica OŠ - dotacija

286,00

12.

0144

JSKD OI

962,00

13.

0146

14.

0176

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

15.

0254

101.184,00

4.000,00

252,00

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

10.500,00

4.

Podpora založniškim projektom v OT
in o OT) in odkupi knjig za obdaritve
in podpora pomembnim
domoznanskim izdajam.
Občina skladno z zakonom sofinancira
dejavnost knjižnice Domžale (mater.
stroški, plače), 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 Trzin.
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.

člen

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.
Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255. Te prireditve bodo Trznfest,
Mednarodni folklorni festival, Kulturno literarni večeri, mednarodni literarni večer, del pa bo zadržan za otvoritve razstav
v Jefačnkovi domačiji, ki jih bo organizirala Občina Trzin sama oziroma v sodelovanju.
5.

člen

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.
V letu 2017 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.
6.

člen

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Številka: 16-6/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 8/06) in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Občinski
svet Občine Trzin na 16. redni seji, dne 26. oktobra 2016 sprejel naslednji
SKLEP
1.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev
Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2014.

2.

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

Številka: 16-7/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin
Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 29.
člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 13.
redni seji z dne 7. septembra 2016 sprejel
POROČILO NADZORA NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA
DRUŠTVA TRZIN ZA LETO 2014
Ime nadzorovanega organa:
Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Ljubljanska cesta 2
1236 Trzin
Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Borut Kump
Uvod
Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za
nadzor nad porabo občinskih sredstev PGD Trzin za leto 2014. V delovno skupino sta bili imenovani Marko Pavlišič in
Elda Romac. Na 9. redni seji Nadzornega odbora, dne 3. februarja 2016, je zaradi odstopa Marka Pavlišiča iz Nadzornega
odbora v delovno skupino imenovana Maja Prah.
Na podlagi zahtevka za pripravo dokumentacije sta tako Občina Trzin kot PGD Trzin pravočasno pripravila zahtevano
dokumentacijo. Delovna skupina se je sestala 11. avgusta 2015. Opravili smo pregled priložene dokumentacije in
zahtevalo dodatno dokumentacijo, ki smo jo pregledali na drugem sestanku delovne skupine 2. marca 2016. Delovna
skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek poročila 18.3.2016.
Namen in cilj nadzora:
● preveriti namenskost porabe dodeljenih občinskih sredstev;
● preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
● poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
● podati priporočila in predloge za izboljšanje.
Opis nadzorovane osebe
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Prostovoljno gasilsko društvo Trzin je ustanovljeno leta 1906. Razpolaga z naslednjimi vozili: GVC 16/25 (letnik 2002),
GVC 24/50 (letnik 2014/2015), GVM-1 (letnik 2009), gasilski priklopnik (letnik 2008). Celotni prihodki PGD Trzin v
letu 2014 znašajo 111.442 EUR. V letu 2014 je PGD Trzin od občine Trzin prejelo skupaj 78.207,88 EUR, kar
predstavlja 70% od vseh realiziranih prihodkov.
Ugotovitveni del
Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega
gasilskega društva Trzin za leto 2014.
V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.
Ugotovitve, priporočila in predlogi
1.

Prihodki

Ugotovitev
V izkazu poslovnega izida društva za leto 2014 so vsi prihodki zavedeni kot finančni prihodki, postavke kot so donacije
pravnih in fizičnih oseb, dotacije iz proračuna itd.. pa so prazne, čeprav je v pojasnilih napisano, da so bili prihodki iz teh
virov.
Priporočilo
PGD Trzin priporočamo, da v izkazu poslovnega izida prihodke razčlenjuje po vrstah prihodkov (prihodki iz dejavnosti:
donacije pravnih in fizičnih oseb, dotacije iz proračuna, finančni prihodki).
Odziv nadzorovane osebe
Nadzorovana oseba bo v bodoče upoštevala priporočilo Nadzornega odbora.
2.

Stroški

Ugotovitev
Pri računu za zdravstvene storitve (z dne 7.2.2014 in 28.2.2014), ni razvidno za koga je bil opravljen zdravniški pregled.
Zaradi navedenega se ne moremo prepričati v namensko porabo sredstev.
Priporočilo
PGD Trzin priporočamo, da pri naročanju storitev (npr. zdravniški pregled za prostovoljne gasilce) od izdajatelja računa
zahteva, da na računu navede za koga iz PGD Trzin je strošek nastal.
Odziv nadzorovane osebe
PGD Trzin je poslal specifikacijo računov za zdravstvene storitve (z dne 7.2.2014 in 28.2.2014) iz katerih je razvidno za
koga iz PGD Trzin je strošek nastal.
3.

Zaračunavanje storitev

Ugotovitev
Delovna skupina je ugotovila, da PGD v primeru intervencij za vozilo GVM-1 zaračunava Občini Trzin 55,62 EUR na
uro, na ceniku PGD in GZS pa je cena 55,26 EUR na uro (obračun z dne 13.3.2014, 25.4.2014, 9.6.2014 in 2.8.2014).
Priporočilo
PGD Trzin priporočamo, da uporabo vozila GVM-1 zaračunava po pravilni ceni iz cenika.
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Odziv nadzorovane osebe
Na napako pri obračunu je PGD Trzin opozorilo že računovodstvo občine Trzin in je PGD Trzin napako že takrat
odpravilo.
Odziv nadzornega odbora
Predmet nadzora je poraba občinskih sredstev PGD Trzin za leto 2014, ugotavljamo pa, da je PGD Trzin tudi v letu
2015 zaračunavala uporabo vozila GVM-1 po višji ceni, kot je v ceniku (ceni 55,62 EUR na uro namesto 55,26 EUR na
uro). PGD Trzin priporočamo, da uporabo vozila GVM-1 zaračunava po pravilni ceni iz cenika.
Številka zadeve:9001-0003/2015-23
Datum:07.09.2016

Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc, l.r.


Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06),
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) je Občinski svet Občine
Trzin na 16. redni seji, 26. oktobra 2016 sprejel
Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se:
1. V tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči, v oddelku A. ZEMLJIŠČA spremeni vsebina pod zaporedno številko:
76.

parc. št. 1244/474, v
izmeri 400
m², (ID znak 19611244/474-0)

34.000

Del parcele se bo prodal predvidoma mejašem.
Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih
nalog.

2. V tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči, v oddelku A. ZEMLJIŠČA doda nova številka:
81.

parc. št. 1649/5, v izmeri
529 m², (ID znak 19611649/5-0)

3.825

Prodaja dela parc. št. 1649/5 k.o. Trzin
mejašu, in sicer del zemljišča, ki predstavlja
nadaljevanje parcele št. 1649/6 k.o. Trzin. Občina
zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.
Številka »434.509,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »412.334,84«.
3. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 16-8/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.


Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in
8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 05/04) je Občinski svet
Občine Trzin na 16. redni seji dne 26. oktobra 2016 sprejel
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Sklep s stališčem Občine Trzin o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
Občinski svet Občine Trzin podpira vpis neodtujljive pravice do pitne vode v ustavo, prav tako se strinja z izhodiščem,
da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države ter, da naravni vodni viri služijo prednostno in
trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev.
Pri tem se naj upošteva, da pravico do pitne vode ni mogoče enačiti s pravico do javnega vodovoda. Pripravljavce
besedila ustavnega zakona pozivamo, da upoštevajo dosedanjo zakonodajno ureditev, po kateri morajo občine
zagotavljati javne vodovode na območjih v skladu z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, na ostalih območjih
pa si oskrbo s pitno vodo ali samooskrbo občani zagotovijo še naprej.
Občinski svet Občine Trzin razume predlog, da bi odslej oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko neprofitne javne
službe tako, da naravne vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno
upravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim, kot poseg v izvirne pristojnosti občin, zato ga ostro zavrača.
Občinski svet Občine Trzin glede na sprejeto stališče k točki 2. na 21. seji Državnega zbora opozarja poslanke in
poslance ter Ustavno komisijo Državnega zbora, da se naj v zahtevi po preprečevanju podeljevanja koncesij za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo jasno loči med prepovedjo sklepanja koncesijskih pogodb z zasebnimi podjetji in javnimi
podjetji, katerim se naj dopusti izvajanje te gospodarske javne službe še naprej.
Občinski svet Občine Trzin zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s spremembo Ustave RS in
vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 16-9/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.


Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in
8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 05/04) je Občinski svet
Občine Trzin na 16. redni seji dne 26. oktobra 2016 sprejel
SKLEP
1.

Občinski svet Občine Trzin daje pozitivno mnenje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico
Knjižnice Domžale.

2.

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

Številka: 16-10/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.


Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ter 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 16. redni seji dne 26.10.20136 sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet soglaša z začetkom vodenja postopka za razglasitev župnijske cerkve svetega Florijana za kulturni
spomenik lokalnega pomena in pooblašča župana, g. Petra Ložarja, za vložitev pobude za pripravo predloga za razglasitev
kulturnega spomenika lokalnega pomena na Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Kranj.
Številka: 16-11/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06)
je Občinski svet Občine Trzin na svoji 16. redni seji dne 26. oktobra 2016 sprejel
SKLEP
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
1.

člen

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjemu zemljišču v lasti Občine Trzin:
Kat. občina
1961-TRZIN

Parc. številka
923/11

površina (m²)
60
2.

člen

Na nepremičnini iz 1. člena se v zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra.
3.

člen

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

Številka: 16-12/2016
Datum: 26.10.2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.


Na podlagi Javnega razpisa za oddajo neprofitnega stanovanja v najem, objavljenega 20. 7. 2016 v Uradnem Vestniku
Občine Trzin, št. 9/2016 in na spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si/ objavljenega dne 21. 7. 2016 ter 23. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14)
Občina Trzin
objavlja
PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM V
OBČINI TRZIN
Zap. št.
1.
2.
3.
4.

Ime in priimek
Anže Mušič
Breda Rijavec
Polona Šepic
Melita Šušteršič

Število točk
605
460
450
380

Zadeva: 352-0001/2016-29
Datum: 13. 10. 2016

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.
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