URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 2/2016, 11.02.2016
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), 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. ter 18. člena Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno
prečiščeno besedilo in 8/06) in 48. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine
Trzin, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine
Trzin na 11. redni seji, dne 10. februarja 2016, sprejel

prečiščeno besedilo in 8/06) na 11. redni seji dne 10.
februarja 2016 sprejel naslednji
SKLEP
Občina Trzin odpiše terjatve do podjetja Amicus
d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, v višini 74.122,92 EUR,
kar predstavlja razliko med dolgovanimi terjatvami na
dan 30.09.2015 in sklenjeno sodno poravnavo I Cpg
823/2015.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi, odpisi pa se
upoštevajo v bilanci za leto 2015.

SKLEP
Številka: 11-4/2016
Datum: 10.02.2016

o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje
enote urejanja prostora z oznako NT 2/5-2
SNUGOVEC – JUG.


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) in
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin,
št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo 2 in 89/06) je
Občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji dne 10.
februarja 2016 sprejel naslednji

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 11-1/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.



PRAVILNIK
o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na
11. redni seji dne 10. februarja 2016 sprejel naslednji

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Trzin določa kriterije, vrste
in postopke dodelitve socialnih pomoči, ki jih
organizira in izvaja pogodbeni izvajalec storitve v
skladu z določili vsakoletnega rednega pogodbenega
razmerja.

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z realizacijo
kupoprodajne predpogodbe št. 35101-105/97-34, z
dne 27. 5. 1998, sklenjeno med podjetjem Biring, d. o.
o. iz Trzina in Občino Domžale.
Številka: 11-2/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.

2. člen

župan
Peter LOŽAR, l.r.

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani
Trzina, ki imajo že najmanj tri (3) mesece stalno
prebivališče na območju Občine Trzin in jim je zaradi
trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna
pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske.


Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 –
ZJF, 114/06-ZUE), Obligacijskega zakonika (Uradni
list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo),
Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin za
leto 2015 (Uradni vestnik OT, št. 4/15), in Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno

Upravičenec je:
občan, ki je prejemnik denarne socialne
pomoči po zakonu, ki ureja denarno socialno pomoč
(v nadaljevanju zakon) kot tudi občan, katerega
dohodki ne presegajo višine, ki jo za pridobitev
denarne socialne pomoči določa zakon, za več kot
80%;
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družina, ki prejema denarno socialno pomoč
kot tudi družine, kjer dohodek na družinskega člana
ne presega višine denarne socialne pomoči po zakonu
več kot za 60%;
sorodnik oziroma družinski član umrlega, če
gre za plačilo ali doplačilo pogrebnih stroškov za
pokojnika, ki je bil prejemnik denarne socialne
pomoči ali ko dohodek sorodnika ali družinskega
člana umrlega ne presega 100% cenzusa na
družinskega člana, do pokojnega pa jih ne veže
preživninska obveznost.
II.
VRSTE
POMOČI

OBČINSKIH

6. člen
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno
pomoč iz prejšnjega člena tudi takrat, ko občan
presega cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne
več kot za 100%), v primerih težje bolezni v družini,
starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
elementarni nesreči ali smrti v družini.
7. člen
Enkratna denarna pomoč se dodeli občanu v višini
231 EUR, če gre za posameznika, oziroma 462 EUR,
če gre za družino.

SOCIALNIH

Enkratno denarno pomoč se praviloma dodeli enkrat
letno.

3. člen
Občinske socialne pomoči po tem pravilniku so:
1. enkratna denarna pomoč,
2. izredna denarna socialna pomoč,
3. enkratna denarna socialna pomoč ob rojstvu
otroka,
4. plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem
centru,
5. pomoč
invalidom
pri
odpravljanju
arhitektonskih ovir,
6. pomoč pri prehrani učencev, dijakov in
študentov,
7. plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni
kuhinji,
8. plačilo oziroma doplačilo pogrebnih
stroškov,
9. plačilo
cepljenja
proti
klopnemu
meningoencefalitisu.

Denarno pomoč se občanu praviloma izplača na
transakcijski račun, razen v primeru, če pogodbeni
izvajalec storitve ali Komisija za socialne zadeve
Občine Trzin ne odločita drugače.
2. Izredna denarna socialna pomoč
8. člen
Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na
premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in
njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti
znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso
mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali
elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih,
ko tako predlaga pogodbeni izvajalec storitve in
predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine
Trzin.

4. člen

Višina izredne denarne socialne pomoči lahko znaša
največ 693 EUR in se lahko izplača le enkrat letno.

Pri odmeri občinske socialne pomoči se upoštevajo
vsi dohodki in prejemki po zakonu.

3. Enkratna denarna socialna pomoč ob rojstvu
otroka

1. Enkratna denarna pomoč
5. člen

9. člen

Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
nakup šolskih potrebščin,
nakup kurjave,
nakup ozimnice,
plačilo šole v naravi ali kolonije (če gre za
zdravstveno ali socialno ogrožene otroke),
plačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno
potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
plačilo tekočih stanovanjskih stroškov,
preživetje.

Do enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu
otroka je upravičena družina, ki na Občino Trzin
poda vlogo za dodelitev pomoči in njihovi skupni
dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, ne
presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na
družinskega člana.
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev
novorojenca, ki ima skupaj z novorojencem na dan
vložitve vloge stalno prebivališče v Občini Trzin.
Upravičenec nima pravice zahtevati denarne pomoči,
če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi
občini.
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Vloga vsebuje naslednje podatke:
- Podatki o novorojencu (ime, priimek,
EMŠO in naslov);
- Podatki o starših (ime, priimek, EMŠO,
naslov, davčna številka, pisna privolitev, da
občinski organ lahko pridobi zadnjo
veljavno odločbo o odmeri dohodnine,
številka transakcijskega računa vlagatelja);
- Število družinskih članov;
- Izvaja vlagatelja o materialni in kazenski
odgovornosti za navedene podatke v vlogi in
izjava, da nihče od upravičencev ni
uveljavljal te pravice v drugi občini.

Višina pomoči je odvisna od cene naprave, vendar ne
more biti višja od 693 EUR. Pomoč se izplača le
enkrat.
6. Pomoč pri prehrani učencev, dijakov in
študentov
12. člen
Do plačila šolskih kosil so upravičeni učenci v
osnovni šoli na območju Občine Trzin, v skladu z 2.
členom tega pravilnika. Pomoč se izplačuje za šolsko
leto oz. od odobritve pomoči. Višina plačila je
odvisna od cene šolskega kosila.

Višina enkratne denarne socialne pomoči ob rojstvu
otroka znaša 230 EUR.

13. člen

Rok za vložitev vloge je tri mesece od dne otrokovega
rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot
prepozna.

Do doplačila šolske prehrane so upravičeni tudi dijaki
in študentje s statusom na območju Občine Trzin, v
skladu z 2. členom tega pravilnika. Pomoč se izplačuje
za šolsko oz. študijsko leto oz. od odobritve pomoči.

Občina Trzin popolne vloge z vsemi pridobljenimi
dokazili posreduje pogodbenemu izvajalcu storitve, ki
preveri vse podatke iz vloge in dokazil, pripravi
predlog za dodelitev pomoči ter ga posreduje Občini
Trzin. Občinska uprava odloči o zadevi z odločbo.
Zoper odločbo je možna pritožba v roku 15 dni po
prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča
župan. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Višino doplačila določi Komisija za socialne zadeve
Občine Trzin glede na višino sredstev, za ta namen
določenih v proračunu.
7. Plačilo oziroma doplačilo prehrane v javni
kuhinji

Določbe 2. člena tega pravilnika se pri dodelitvi te
pomoči ne uporabljajo.

14. člen

4. Plačilo oziroma doplačilo oskrbe v kriznem
centru
10. člen

Do plačila prehrane v javni kuhinji je upravičen
občan, ki se je zaradi materialne ali socialne stiske
znašel v situaciji, da si zaradi osebnostnih lastnosti,
prehrane ne more zagotoviti na drugačen način in po
zakonu ni upravičen do denarne socialne pomoči,
izpolnjuje pa pogoje iz 2. člena tega pravilnika.

Do plačila oz. doplačila oskrbe v kriznem centru,
zavetišču, sprejemališču ipd. je upravičen občan, ki se
je znašel v trenutni stiski glede nastanitve in izpolnjuje
pogoje po 2. členu tega pravilnika. Višina doplačila je
odvisna od materialnih pogojev občana, vendar ne
sme preseči višine 231 EUR in se izplačuje najdlje tri
mesece z možnostjo podaljšanja, če se razmere ne
spremenijo ob pogoju, da si občan aktivno prizadeva
za rešitev svojega položaja, o čemer presodi
pogodbeni izvajalec storitve in Komisija za socialne
zadeve Občine Trzin.
5.
Pomoč
invalidom
arhitektonskih ovir

pri

Pomoč se izplačuje na podlagi naročilnice občine za
čas najdlje šestih mesecev. Po preteku tega časa je
občan dolžan ponovno uveljavljati pomoč, če se
razmere niso spremenile, vendar le pod pogojem, da
si občan aktivno prizadeva za izboljšanje svojega
položaja, o čemer presodi pogodbeni izvajalec storitve
in Komisija za socialne zadeve Občine Trzin.
8. Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov

odpravljanju

15. člen
V primeru, ko je bil pokojnik prejemnik denarne
socialne pomoči po zakonu in ni imel svojcev, ki bi ga
bili dolžni preživljati ter tudi ni imel premoženja,
pokrije pogrebne stroške v celoti ali delno občina.

11. člen
Invalid oziroma njegov družinski član je upravičen do
finančne pomoči pri odpravljanju ali rekonstrukciji
arhitektonskih ovir, če se na ta način bistveno
izboljšajo pogoji za socializacijo življenja in delo
invalida.
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16. člen

20. člen

Pogrebni stroški se izplačajo neposredno na podlagi
računa pogrebnega podjetja, zmanjšanega za sredstva,
ki jih je pokojnik imel.

O upravičenosti do občinske socialne pomoči, razen
za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu
otroka in plačila cepljenja proti klopnemu
meningoencefalitisu, odloča občinska uprava na
predlog Komisije za socialne zadeve Občine Trzin, ki
jo sestavljajo člani Odbora občinskega sveta za
socialno
politiko,
zdravstvo
in
dejavnost
humanitarnih društev in predstavnik občinske uprave
pristojen za družbene dejavnosti. Zahtevek za
dodelitev občinske socialne pomoči lahko navedena
komisija obravnava korespondenčno, če v roku 30 dni
od prispelega zahtevka ni redne seje te komisije.
Občinska uprava odloči o zadevi z odločbo v roku 30
dni od prispelega zahtevka.

17. člen
Svojci pokojnika oz. dediči so upravičeni do doplačila
pogrebnih stroškov, če so le-ti upravičeni do denarne
socialne pomoči po zakonu oz. izpolnjujejo pogoje po
2. členu tega pravilnika. Svojci so upravičeni do
doplačila pogrebnih stroškov največ v višini 231
EUR.
18. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik premoženja, je
občina upravičena zahtevati povračilo izplačanih
pogrebnih stroškov iz zapuščine pokojnika v skladu z
zakonom.

Zoper odločbo je možna pritožba, ki jo občan vloži v
roku 15 dni po prejemu odločbe.
O pritožbi zoper odločbo odloča župan.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

9.
Plačilo
cepljenja
meningoencefalitisu

proti

klopnemu
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. a člen
21. člen
Občanom, upravičencem do občinske socialne
pomoči po 2. členu tega pravilnika in njihovim
družinskim članom, se na podlagi vloge, ki jo vložijo
na Občino Trzin, zagotavlja brezplačno cepljenje
proti klopnemu meningoencefalitusu v celotnem
znesku cepljenja, na podlagi potrdila, ki ga
upravičencem izda občinska uprava v tekočem letu
prejete občinske socialne pomoči, za vsako cepljenje
posebej. Izdano potrdilo je priloga računu, ki ga za
stroške cepljenja Zdravstveni dom Domžale izstavi
Občini Trzin.

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine
Trzin, št. 4/2012), Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 1/2015) in Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne
pomoči (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/2015).
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.

III.
POSTOPEK
ZA
UVELJAVLJANJE
OBČINSKIH SOCIALNIH POMOČI

Številka: 11-5/2016
Datum: 10.02.2016

19. člen

župan
Peter LOŽAR, l.r.



Občani vlagajo zahtevke za dodelitev občinske
socialne pomoči, razen za pridobitev enkratne
denarne pomoči ob rojstvu otroka in plačila cepljenja
proti
klopnemu
meningoencefalitisu
pri
pogodbenemu izvajalcu storitve. Vlogi so dolžni
priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju
pogojev v skladu z zakonom ter tem pravilnikom.

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 društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na
11. redni seji dne 10. februarja 2016 sprejel

Pogodbeni izvajalec storitve preveri vse podatke iz
vloge in dokazil in pripravi obrazloženo mnenje ter ga
posreduje Občini Trzin.
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Pravilnik o spremembah 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
1.

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), 18.čl. Statuta
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 11. redni seji, dne 10.
februarja 2016, sprejel

člen

Spremeni se tretja alineja 7. člena tako, da se glasi:
»ki imajo sedež v drugi občini, če je med člani
vsaj 10 občanov Občine Trzin oziroma 5
članov, če gre za društvo ali organizacijo ene
vrste kroničnih bolnikov ali 1 član, če gre za
društvo ali organizacijo posamezne vrste
invalidov, ki združujejo člane s 100%
invalidnostjo (paraplegiki, slepi in slabovidni,
gluhi ipd.) in«
2.

LETNI PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN
ZA LETO 2016
1.
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju
leta 2016 sestal predvidoma na petih rednih sejah.
V drugi polovici leta 2016 se bo Občinski svet Občine
Trzin predvidoma sestal tudi na treh rednih sejah.

člen

Spremeni se 1.2 točka 12. člena tako, da se glasi:
»1.2. Za društva s sedežem zunaj Trzina, ki združujejo
člane s 100 % invalidnostjo in nimajo 5 članov iz
Trzina, se dodeli enkratni znesek v višini 200,00 EUR
za sofinanciranje dejavnosti.

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.

Za društva in organizacije s sedežem zunaj Trzina in
vsaj petimi člani s stalnim bivališčem v Trzinu, če v
Trzinu ni istovrstnega društva ali organizacije:
– število aktivnih članov iz Občine Trzin:
od 5 do 10 članov
od 11 do 20 članov
od 21 do 50 članov
nad 50 članov

5 točk
10 točk
20 točk
40 točk

-Doba delovanja društva, organizacije:
- od 1 do 5 let
- od 6 do 10 let
- nad 10 let

10 točk
20 točk
40 točk«.

2.
Na sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2016, bo
župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov
sej:
Sklep o sprejemu pobude za začetek
priprave
Občinskega
podrobnega
prostorskega načrta (OPPN) NT 2/5-2
SNUGOVEC – JUG,
Realizacija kupoprodajne predpogodbe št.
35101-105/97-34 z dne 27. 5. 1998,
sklenjeno med podjetjem Biring, d.o.o. iz
Trzina in Občino Domžale,
Odpis terjatev Občine Trzin v letu 2015,
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
upravičenosti do občinske socialne pomoči,
Pravilnik o spremembah 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,
Letni program dela Občinskega sveta
Občine Trzin za leto 2016 - predlog,
Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja v letu 2015,

3. člen
Pravilnik o spremembah 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 začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.
Številka: 11-6/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.
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-

-

-

Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega
načrta LEK Občine Trzin in njihovih
učinkih za leto 2015,
Poročilo o opravljenih aktivnostih na
področju zaščite, reševanja in pomoči v
Občini Trzin v letu 2015,
Odlok o določitvi volilne enote v Občini
Trzin – druga obravnava,
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za
leto 2016 in 2017,
Volitve in imenovanja: Sklep o prenehanju
veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh članov
Sosveta načelnika Upravne enote Domžale,
Odlok o koncesiji za gospodarski javni
službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja odpadkov za območje
Občine Trzin – druga obravnava,
Proračun Občine Trzin za leto 2017 – druga
obravnava,
Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih
naravnih vrednot na območju občine Trzin
– prva obravnava;
Letni program dela Nadzornega odbora
Občine Trzin za leto 2016,
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine
Trzin v letu 2015,
Seznanitev
z
dokončnimi
poročili
Nadzornega odbora Občine Trzin,
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prazniku in priznanjih
Občine Trzin – prva obravnava,
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prazniku in priznanjih
Občine Trzin – druga obravnava,
Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o
delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin –
prva obravnava,
Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o
delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin –
druga obravnava,
Poročilo o izvajanju Letnega programa
športa v Občini Trzin za leto 2015,
Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za
informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine o podelitvi priznanj
Občine Trzin za leto 2016,
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto
2016_Rebalans I,
Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za
leto 2016 in 2017,
Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih
poslov za leto 2017,
Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih
naravnih vrednot na območju občine Trzin
– druga obravnava;

-

-

-

-

-

-
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Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata
in redarstva Občin Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin za leto
2015,
Poročilo odgovornega urednika občinskega
glasila Odsev za leto 2015,
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za
leto 2015,
Seznanitev s premoženjsko bilanco Občine
Trzin za leto 2015,
Seznanitev Občinskega sveta s pobudo za
pripravo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje NT2/5-2
Snugovec-jug,
Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo
Trzin 2016«,
Poročilo o izvajanju Letnega programa
kulture v Občini Trzin za leto 2015,
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 2015,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za
leto 2015,
Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice
Domžale za leto 2015,
Seznanitev
z
Letnim
poročilom
Medobčinskega muzeja Kamnik za leto
2015,
Seznanitev
z
Letnim
poročilom
Zdravstvenega doma Domžale in Poročilom
o izvajanju programa Svit za leto 2015,
Seznanitev s Poročilom Doma počitka
Mengeš o izvajanju socialno varstvene
storitve »pomoč na domu« in Letnim
poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za
leto 2015,
Predlog cene za socialno varstveno storitev
»ugotavljanje upravičenosti do občinske
socialne pomoči« in seznanitev z Letnim
poročilom Centra za socialno delo Domžale
za leto 2015,
Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene
šole Domžale za leto 2015,
Odlok o urejanju in vzdrževanju cestne
razsvetljave in cestno svetlobno signalnih
naprav v Občini Trzin – prva obravnava,

URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 2/2016, 11.02.2016
-

-

Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za območje NT2/5-2
Snugovec-jug – prva obravnava,
Seznanitev z Letnim poročilom CČN
Domžale – Kamnik d.o.o. za leto 2015,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne
službe odvajanja odpadnih vod v Občini
Trzin za leto 2015,
Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Trzin v letu 2015,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne
službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za
leto 2015,
Poročilo o kakovosti pitne vode iz
vodooskrbnih sistemov v upravljanju
Javnega komunalnega podjetja Prodnik
d.o.o. za leto 2015,
Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega
dobra v lasti Občine Trzin in
Predlog sklepa o ustanovitvi statusa javnega
dobra v lasti Občine Trzin.

-

-

-

Na sejah, sklicanih v drugi polovici leta 2016, bo
župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:
Seznanitev Občinskega sveta s polletnim
poročilom župana o izvrševanju in realizaciji
proračuna v prvi polovici leta 2016,
Odlok o urejanju in vzdrževanju cestne
razsvetljave in cestno svetlobno signalnih
naprav v Občini Trzin – druga obravnava,
Odlok o razveljavitvi Odloka o zagotavljanju
in opravljanju in o pogojih, postopkih in
merilih za podeljevanje koncesij za področje
opravljanja gospodarske javne službe »javna
razsvetljava« v Občini Trzin – skrajšani
postopek,
Strategija za mlade,
Spremembe Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Trzin,
Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za
leto 2015,
Predlog Lokalnega programa preprečevanja
zaraščanja območja občine Trzin z
invazivnimi tujerodnimi rastlinami,
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,
Seznanitev s končnimi poročili NO,
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto
2016_Rebalans II,
Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin
za leto 2017 in predlog Proračuna Občine
Trzin za leto 2018 – prva obravnava,
Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za območje NT2/5-2
Snugovec-jug – druga obravnava,

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta - izvedbeni
del – prva obravnava,
Odlok
o
občinskem
podrobnem
prostorskem načrtu za del območja ST5/1-3
Križišče JV – prva obravnava,
Predlog Proračuna Občine Trzin za leto
2018 – druga obravnava,
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega
zemljišča v Občini Trzin za leto 2017,
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
občinskih taks za leto 2017,
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto
2017 v Občini Trzin,
Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za
leto 2017 in predlog Cenika za Odsev za leto
2017,
Letni program kulture za leto 2017 in
Letni program športa za leto 2017.

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.
3.
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.
Številka: 11-7/2016
Datum: 10.02.2016

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 19/15 – odl. US) na 11.
redni seji 10. februarja 2016 sprejel naslednji
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Sklep



Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s
Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja v letu 2015 s strani uprave
in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno
pripravljeno.

Občinski svet Občine Trzin je na 11. redni seji 10.
februarja 2016 na osnovi 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), 22. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in 20. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 8/06 ) sprejel

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 11-8/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.

Odlok
o določitvi volilne enote v Občini Trzin


1. člen

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 11. redni seji 10.
februarja 2016 sprejel naslednji

S tem odlokom se določa volilna enota za volitve
članov Občinskega sveta Občine Trzin.
2. člen

Sklep

Občinski svet Občine Trzin šteje skupno 13 članov.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s
Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2015 s
strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da
je ustrezno pripravljeno.

3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Trzin se
določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno 13
članov.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 11-9/2016
Datum: 10.02.2016

Volilna enota za volitve članov Občinskega sveta
Občine Trzin je celotno območje Občine Trzin,
določeno z zakonom.

župan
Peter LOŽAR, l.r.

4. člen



13 članov občinskega sveta se voli na podlagi splošne
volilne pravice po proporcionalnem načelu.

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 11. redni
seji dne 10. 2. 2016 sprejel naslednji

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o določitvi volilnih enot v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/06, 5 /10, 7/14).
6. člen

Sklep

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati osmi dan po objavi.

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.

Številka: 11-11/2016
Datum: 10.02.2016


Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 11-10/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.
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župan
Peter LOŽAR, l.r.

URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 2/2016, 11.02.2016
Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, 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 in
10/14) je Občinski svet Občine Trzin na 11. redni
seji, 10. februarja 2016 sprejel

Sklep
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju
dveh članov Sosveta načelnika Upravne enote
Domžale
Sklep o imenovanju dveh članov Sosveta načelnika
Upravne enote Domžale, št. 4-12/99-a z dne 8. 3.
1999 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 20. 3.
1999), preneha veljati.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2016 in 2017

Številka: 11-13/2016
Datum: 10.02.2016


V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se v tč. 2. Načrt
razpolaganja z zemljišči, v oddelku A .ZEMLJIŠČA
doda nova številka
78.

k.o. 1961Trzin,
parc. št.
1649/41,
v izmeri
872 m²,
(ID 19611649/410)

župan
Peter LOŽAR, l.r.

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) in
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet
Občine Trzin na 11. redni seji dne 10. februarja 2016
sprejel naslednji

10.000

Prodaja dela parc.
št. 1649/41 k.o.
Trzin cca 95 m² v
manjših kosih po
cca
20
m²
posamičnim
mejašem, in sicer
del zemljišča, ki
predstavlja
nadaljevanje parcel
št. 1649/40 k.o.
Trzin
Številka »413.509,84« v rubriki »Orientacijska
vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko
»423.509,84«.

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju funkcije člana in podpredsednika
Nadzornega odbora
Občine Trzin
Občinski svet občine Trzin ugotavlja, da v skladu s
predloženo odstopno izjavo, preneha funkcija
gospodu Marku Pavlišiču kot članu in
podpredsedniku Nadzornega odbora Občine Trzin.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin.

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: 11-14/2016
Datum: 10.02.2016

župan
Peter LOŽAR, l.r.


Številka: 11-12/2016
Datum: 10.02.2016

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),
tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 26/14 – ZKme – 1B), drugi odstavek 4.
člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99, 107/2000, 30/06 in 93/07), 9. in 18. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 49. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 3/99, 10/2000 in 5/04) je Občinski
svet Občine Trzin na 11. redni seji dne 10. 2. 2016
sprejel naslednji


Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 55. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05–
uradno prečiščeno besedilo, 89/07– odl. US, 126/07–
ZUP-E, 48/09, 8/10– ZUP-G, 8/12– ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in 18. člena Statuta
Občine Trzin – UPB-2 (Uradni vestnik OT, št. 2/06
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 11. redni
seji 10. februarja 2016 sprejel
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Sklep

Odloka o proračunu Občine Trzin za leto 2016
(Uradni vestnik OT, št. 10/15) objavlja

(1) Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka
3. člena in prvega odstavka 7. člena Odloka
o merilih in pogojih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 6/10), ki se glasi:
Besedilo »območje oz. območja, kjer je z
veljavnimi prostorskimi akti Občine Trzin
dopustna stanovanjska gradnja« se razlaga
oz. pomeni območje prvotnega dela naselja
Trzin, območje Mlak ter območje ulic Peske
in Špruha v Obrtno-industrijski coni Trzin.

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 2016
1.
Možni prijavitelji
Javni razpis za financiranje in sofinanciranje
programov na področju humanitarnih dejavnosti v
Občini Trzin za leto 2016 (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.

(2) Sprejme se obvezna razlaga drugega
odstavka 3. člena Odloka o merilih in
pogojih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 6/10), ki se glasi:
Besedilo »območja, ki so z veljavnimi
prostorskimi akti Občine Trzin opredeljena
kot območja, v katerih ni dopustna
stanovanjska gradnja« se razlaga oz. pomeni
območje
preostalega
dela
Obrtnoindustrijske cone Trzin, razen območja ulic
Peske in Špruha v Obrtno-industrijski coni
Trzin.
(3) Ti obvezni razlagi sta sestavni del Odloka o
merilih
in
pogojih
za
določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 6/10).

2.
Pogoji za sodelovanje

(4) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku
Občine Trzin in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Številka: 11-15/2016
Datum: 10.02.2016

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
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 sedež v drugi občini, če je med člani
vsaj 10 občanov Občine Trzin oziroma 5
članov, če gre za društvo ali organizacijo ene
vrste kroničnih bolnikov ali 1 član, če gre za
društvo ali organizacijo posamezne vrste
invalidov, ki združujejo člane s 100%
invalidnostjo (paraplegiki, slepi in slabovidni,
gluhi ipd.) in,

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),
Pravilnika o spremembah 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. 2/16) in
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5.
Razpisna komisija

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 2016 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 24.2 (februarja) 2016 do 17.00 ure.
Vloga mora biti vložena v zaprti kuverti s pripisom
»RAZPIS ZA HUMANITARNE DEJAVNOSTI
2016 – ne odpiraj«.

3.
Razpisna področja in razpisana višina sredstev
Razpisna področja, v katera naj sodijo programi, za
sofinanciranje katerih se prijavitelji lahko prijavijo v
letu 2016 za vsako področje posebej, so navedena in
opisana v 2., 3., 4., 5. in 6. členu pravilnika.

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 dneh od odprtja
razpisne dokumentacije pozval (po telefonu ali po
elektronski pošti), da prijave dopolnijo oziroma
popravijo. Rok za popravke bo največ 8 dni od
prejema poziva o popravkih.

Sredstva, za katera prijavitelji kandidirajo s svojimi
prijavami so v Proračunu Občine Trzin za leto 2016
rezervirana na proračunski postavki 0250 in znašajo
6.500,00 €.
4.
Obvezni sestavni deli prijave

Razpisna komisija oceni prijave in obvesti prijavitelje
o izidu razpisa v tridesetih dneh po roku za vložitev
prijav.
7.
Pritožbe

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.

Morebitne pritožbe na odločitve razpisne komisije
morajo biti vložene najkasneje v osmih dneh po
prejemu odločbe o zavrnitvi prijave oziroma dodelitvi
razpisanih sredstev.
O pritožbah odloča župan. Odločitev župana je
dokončna. Proti odločitvi župana o pritožbi je
mogoče sprožiti samo še upravni spor.

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.

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.

Kolikor prijavitelj kandidira za sredstva s programi na
več razpisnih področjih, predloži izpolnjen obrazec iz
prejšnjega odstavka te točke za vsako področje
posebej.
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9.
Končna določba

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

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

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.

Trzin, 11.2.2016
Številka: 41010-0001/2016

Župan
Peter LOŽAR l.r.

Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev
priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo
v zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti
najkasneje


Komisija za informiranje, občinska priznanja,
proslave in promocijo občine v skladu z Odlokom o
občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin
(Uradni vestnik OT št. 3/99) objavlja

do vključno 25.03. 2016 do 12.00 ure
na naslov:

RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj
Občine Trzin za leto 2016

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin
razpisuje naslednja priznanja:

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS –
PRIZNANJA«.

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.

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,
- podrobno in natančno obrazložitev predloga
o dolgoletnem javnem udejstvovanju
kandidata za nagrado.

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.

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo
upoštevala.
Številka zadeve: 094-0001/2016-1
Datum: 11.02.2016
Predsednik komisije:
Edward Justin Jerak, l.r.



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.

Izdajatelj: Občina Trzin,
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
ISSN: 2386-0464
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