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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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – 
ZeisP, 96/15 – ZIRPS1617), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 
14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) in Odloka o Spremembah Proračuna Občine 
Trzin za leto 2017 (Uradni vestnik OT, št 15/2016) na 
21. redni seji, dne  27. septembra 2017 sprejel 
  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 21. redni seji, 27. 
septembra 2017, seznanil s Polletnim poročilom ţupana 
o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2017. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi.  
 
Številka: 21-1/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, l.r.                   
 

 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16), 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih sluţbah (Uradni list  RS, št. 32/93, 30/98-
ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11 - 
ORZGJS40), Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/05, 6/06 in 03/09) in 
9., 10. ter 72. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji 
dne 27. septembra 2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 

Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v 
upravljanju Javnega komunalnega podjetja 
Prodnik za leto 2016, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o., izdelal pa 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
Oddelek za okolje in zdravje Kranj.  

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
Številka: 21-2.1/2017                                ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, l.r.                   
      

 
 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/16), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 
127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 
66/06 odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 – ZFO - 1A, 
70/08, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15 in 30/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 5/05, 6/06 in 
03/09), Odloka o odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
5/09 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 06/09 in 02/10) in 9., 10. ter 72. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 21. redni seji dne 27. septembra 2017 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 

Poročilom o izvajanju gospodarske javne sluţbe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2016, 
ki ga je posredovalo Javno komunalno podjetje 
Prodnik d.o.o.  
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 
Poročilom o izvajanju gospodarske javne sluţbe 
odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 
2016, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  

 
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s 

Poročilom o izvajanju gospodarske javne sluţbe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2016, ki 
ga je posredovalo Javno komunalno podjetje 
Prodnik d.o.o. 

 
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
Številka: 21-2.2/2017                               ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 
8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji 
dne 27. septembra 2017 sprejel naslednji  
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
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SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 

Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja 
Prodnik, d. o. o. za leto 2016. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 
 
 
Številka: 21-2.3/2017                                ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, l.r.                   
      

 
 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
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 21. redni seji, dne 27. 
septembra 2017, sprejel 

 

SKLEP 

o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 
5/1-3 KRIŢIŠČE JV - 1. del 

 

Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje 
znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŢIŠČE JV 
- 1. del. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 21-3/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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, 14/15-ZUUJFO in 76/16 
odl. US) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, 
št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 21. redni seji dne 27. 
septembra 2017 sprejel naslednji 
 

 

 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske socialne pomoči 

 
1. člen 

 
V Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti 
do občinske socialne pomoči (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/16, 7/16) se v prvem členu za prvim 
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  
»Sredstva za občinske socialne pomoči so zagotovljena v 
vsakoletnem proračunu občine na proračunski postavki 0212 
Občinske denarne pomoči.« 
 

2. člen 
 
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravičenci do občinske socialne pomoči so posamezniki ali 
družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za dodelitev pomoči: 

- so 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 in 

- so predhodno že izkoristili vse zakonske možnosti za 
rešitev socialne stiske (državne denarne pomoči, 
nadomestila in subvencije) in  

- prejemajo denarno socialno pomoč po zakonu, ki ureja 
denarno socialno pomoč (v nadaljevanju zakon) ali 
njihovi skupni dohodki in prejemki presegajo 
zakonsko določeno višino za pridobitev denarne 
socialne pomoči za največ 80% (v nadaljevanju 
dohodkovni cenzus).« 

 
3. člen 

 
V tretjem členu se za 9. točko namesto pike doda vejica 
in nova 10. točka, ki se glasi: 
»10. denarna socialna pomoč rejencem.« 
 

4. člen 
 

V četrtem členu se za prvim odstavkom doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 
»Prejemnik občinske socialne pomoči iz 3. člena tega pravilnika, 
razen pomoči iz tretje in devete točke, mora v 30. dneh od prejete 
pomoči občinski upravi predložiti dokazila o namenski porabi 
sredstev. V kolikor namenske porabe sredstev ne dokaže, ni 
upravičen do občinske socialne pomoči po tem pravilniku 18 
mesecev od nakazila prejete pomoči.« 
 

5. člen 
 

V petem členu se v prvem odstavku za sedmo alineo 
namesto pike doda vejica in nova osma alinea, ki se 
glasi: 
» - kritje drugih stroškov za premostitev trenutne 
materialne ogroženosti. « 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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6. člen 

 
Šesti člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma 
nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti v 
družini, je izjemoma mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč 
občanu ali družini, katerih dohodki presegajo zakonsko določeno 
višino za pridobitev denarne socialne pomoči, vendar ne več kot za 
100%.« 

7. člen 
 

Prvi odstavek sedmega člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Enkratna denarna pomoč se dodeli občanu do višine 231 EUR, 
če gre za posameznika, oziroma do 462 EUR, če gre za 
družino. « 
 

8. člen 
 

Drugi odstavek osmega člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Višina izredne denarne socialne pomoči lahko znaša do največ 
693 EUR in se lahko izplača le enkrat letno.« 
 

8. a 

 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» Invalid I. kategorije invalidnosti po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ima že najmanj tri (3) mesece stalno 
prebivališče na območju Občine Trzin, 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. 
 
Višina pomoči je odvisna od cene naprave, opreme, materiala in 
gradbenega dela, vendar ne more biti višja od 693 EUR in se 
lahko izplača enkrat na tri (3) leta na podlagi vloge, ki jo 
upravičenec vloži na Občino Trzin, predloži dokazilo o 
invalidnosti I. kategorije in račun, ki dokazuje nastale stroške iz 
prvega odstavka tega člena. 
 
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. 
 
Določbe 2. člena, prvega odstavka 4.člena, 19. in 20. člena tega 
pravilnika se pri dodelitvi te pomoči ne uporabljajo.« 
 

9. člen 
 

18. a člen se spremeni tako, da se glasi:  
»Občanom, upravičencem do občinske socialne pomoči in njihovim 
družinskim članom, če so občani po 2. členu tega pravilnika, se 
na podlagi vloge, ki jo vložijo na Občino Trzin, zagotavlja 
brezplačno cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu 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.« 
 

 
10. člen 

 
Za 18. a členom se doda novo 10. poglavje in nov 18. b 
člen, ki se glasita: 
 
»10. Denarna socialna pomoč rejencu 
 

18. b člen 
 

Denarna socialna pomoč rejencu, ki ima stalno prebivališče v 
občini Trzin in je vključen v redne oblike izobraževanja, je 
namenjena kritju stroškov šolskih potrebščin, šolske prehrane in 
drugih obšolskih dejavnosti (šola v naravi, kolonija) ter drugih 
osebnih potrebščin rejenca in se lahko dodeli enkrat letno največ 
do višine 231 EUR. « 
 

11. člen 
 
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
zaključijo v skladu z določili Pravilnika o kriterijih za 
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne ponoči 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2016 in 7/2016). 
 
 

12. 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 Občine Trzin.  
 
 
Številka: 21-4/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                           
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 21. 
redni seji dne 27. septembra 2017 sprejel 
 
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti 

v Občini Trzin 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila za 
vrednotenje in postopki za razdelitev sredstev 
namenjenih za programe, projekte in prireditve društev, 
zvez društev, zavodov, zdruţenj in drugih neprofitnih 
organizacij (v nadaljevanju društva), ki delujejo na 
humanitarnem področju na območju Občine Trzin in 
vključujejo prostovoljce ter člane iz Občine Trzin.  
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2. člen 

 
Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi 
humanitarne dejavnosti na področjih socialnega in 
zdravstvenega varstva, usmerjene v doseganje 
plemenitih človekoljubnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: 
humanitarne dejavnosti), ki jih izvajajo humanitarne 
organizacije v obliki programov in storitev v 
neposredno korist posameznikov, in so namenjeni 
zlasti:  

– reševanju ogroţenih ljudi in ţivljenj,  

– lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in 
teţav,  

– izboljšanju socialnega poloţaja,  

– krepitvi zdravja,  

– preprečevanju poslabšanja socialnega poloţaja,  

– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega 
stanja oseb s kronično boleznijo,  

– ustvarjanju moţnosti za čim bolj kakovostno 
in samostojno ţivljenje oseb s kronično   
boleznijo in doseganju drugih človekoljubnih 
ciljev v skladu s svojimi pravili in programi. 

 
 

3. člen 
 
Občina Trzin v skladu s tem pravilnikom sofinancira 
dejavnost društev, zavodov in drugih neprofitnih 
organizacij, ki delujejo kot splošne dobrodelne 
organizacije, organizacije za kronične bolnike in 
organizacije za samopomoč na področju socialnega ali 
zdravstvenega varstva, pri čemer mora organizacija 
glede na preteţni del humanitarne dejavnosti, ki jo 
izvaja, imeti svoje delovno področje določeno kot 
področje socialnega ali zdravstvenega varstva v svojem 
temeljnem aktu.  
  
V skladu z zakonom o humanitarnih organizacijah se 
šteje, da organizacije za kronične bolnike delujejo na 
področju zdravstvenega varstva. 
 

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

- reševanje in lajšanje socialnih stisk in teţav 
prebivalcev, zagovorništvo socialno ogroţenih 
posameznikov in druţbenih skupin, pomoč 
ljudem in reševanje ljudi, katerih zdravje ali 
ţivljenje je ogroţeno, in krepitev zdravja 
prebivalstva;  

- skrb za enakopravno vključevanje kroničnih 
bolnikov v ţivljenje z zdravimi, za ohranjanje 
in izboljšanje kakovosti ţivljenja s kronično 
boleznijo ter za preprečevanje napredovanja 
kronične bolezni v invalidnost in se 
zavzemanje za ukrepe, s katerimi se preprečuje 
nastajanje invalidnosti;   
 

 

- vzajemno medsebojno reševanje 
psihosocialnih teţav članov organizacij in 
nečlanov s podobnimi psihosocialnimi 
teţavami, kot jih imajo njeni člani ali reševanje 
njihovih zdravstvenih teţav in ohranjanje ter 
izboljšanje kakovosti njihovega ţivljenja, pri 
čemer pa ne gre za osebe s kronično boleznijo. 

 
5. člen  

 
Občina Trzin na podlagi razpisa sofinancira programe s 
področja humanitarnih dejavnosti, ki jih predlagajo in 
izvajajo:  

- društva in organizacije, ki jih ustanovijo in 
katerih člani so občanke in občani Trzina, 
prostovoljci z namenom pomagati ljudem v 
socialnih, psihosocialnih in podobnih stiskah; 
ljudem, katerih zdravje je ogroţeno in z 
namenom osveščanja ljudi za zdravo ţivljenje;  

- društva in organizacije za blaţenje teţav in 
pomoč osebam s kronično boleznijo, katerih 
člani so te osebe same ali njihovi zakoniti 
zastopniki in drugi zainteresirani občani in 
občanke, prostovoljci;  

- društva in organizacije za samopomoč, katerih 
člani so osebe s posebnimi psihosocialnimi 
oziroma zdravstvenimi potrebami ali njihovi 
zakoniti zastopniki in drugi zainteresirani, tudi 
svojci oseb s temi potrebami in drugi 
prostovoljci. 

 
6. člen  

 
Za sredstva lahko kandidirajo tudi splošne dobrodelne 
organizacije, ki se ukvarjajo z:  

– z odkrivanjem, spremljanjem in lajšanjem 
socialnih stisk prebivalcev;  

– z zagovorništvom ogroţenih posameznikov in 
druţbenih skupin, z opozarjanjem in 
spodbujanjem javnosti, drţave in občine za 
načrtovanje in uresničevanje skupnih 
programov reševanja socialnih stisk 
prebivalcev;  

– z zbiranjem in razdeljevanjem sredstev pomoči 
potrebnim;  

– z organiziranjem in izvajanjem reševanja ljudi, 
katerih zdravje ali ţivljenje je ogroţeno, pa si 
sami ne morejo ustrezno pomagati;  

– z izvajanjem drugih programov za ohranitev 
ali izboljšanje socialnega poloţaja ali zdravja 
prebivalcev. 

 
7. člen  

 
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so društva, 
zveze društev, zavodi, zdruţenja in druge organizacije (v 
nadaljevanju društva), ki so registrirana za izvajanje 
humanitarne, invalidske in socialne dejavnosti oziroma 
imajo humanitarno ali socialno dejavnost opredeljeno v 
svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
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– imajo sedeţ v Občini Trzin ali 

– imajo sedeţ v drugi občini, če je med člani vsaj 
10 članov s stalnim prebivališčem v Občini 
Trzin oziroma 5 članov, če gre za društvo ali 
organizacijo ene vrste kroničnih bolnikov ali 1 
člana, če gre za društvo ali 
organizacijo posamezne vrste invalidov, ki 
zdruţujejo člane s 100% invalidnostjo 
(paraplegiki, slepi in slabovidni, gluhi ipd.), 

– so registrirani v skladu z zakonom o društvih,  

– imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti 
socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih ali 
imajo status humanitarne organizacije, ki deluje 
v javnem interesu, 

– prijavijo programe oz. projekte, ki so predmet 
razpisa in izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, 

– delujejo ţe najmanj eno leto, 

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo 
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih 
in 

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi. 
 
 
II. POSTOPEK IN POGOJI SOFINANCIRANJA 

PROGRAMOV 
 

8. člen 
 
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v 
proračunu Občine Trzin. Sredstva se dodeljujejo na 
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin.  
 
Javni razpis mora vsebovati: navedbo naročnika; 
predmet javnega razpisa; višino finančnih sredstev; 
merila za dodelitev sredstev; pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati upravičenci; informacijo o razpisni 
dokumentaciji; rok, do katerega morajo biti predloţene 
vloge na javni razpis in rok, v katerem bodo 
predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 
Zainteresirani upravičenci se prijavijo na razpis na 
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo pripravi 
občinska uprava. 
 

9. člen 
 
Postopek javnega razpisa – odpiranje, pregled in 
ocenitev prispelih vlog s predlogom izbora programov 
in projektov ter določitev predloga višine 
sofinanciranja, vodi komisija, ki jo imenuje ţupan izmed 
zaposlenih v občinski upravi in članov Odbora za 
socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 
društev. 
 
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, 
pravilnost in popolnost vlog, ter ugotovi ali vloga 
izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika. O odpiranju vlog 
vodi komisija zapisnik. 
 
 

 
Občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da 
jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu ne 
dopolnijo, se zavrţejo. 
 

9a. člen 
 
Komisija opravi pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 7. člena tega pravilnika ter jih ovrednoti na 
podlagi meril in kriterijev v pravilniku. O pregledu se 
vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov 
sredstev in višine. 
 
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda 
sklep, s katerim v 30 dneh po končanem razpisu obvesti 
vse prijavljene o izidu razpisa. 
 
Zoper ta sklep je moţen ugovor ţupanu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Odločitev ţupana je dokončna. 
 
 

10. člen 
 
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani 
izvajalci sklenejo pogodbo o sofinanciranju. V 
petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci 
podpisan izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če s 
stani izvajalca podpisana pogodba ni vrnjena v roku, se 
šteje da je izvajalec odstopil od prijave na javni razpis.  
 
Pogodba o sofinanciranju vsebuje: naziv in naslov 
društva oziroma organizacije; navedbo programa, ki se 
sofinancira; višino dodeljenih sredstev in proračunsko 
postavko, na kateri so zagotovljena sredstva; način 
sofinanciranja; način nadzora; določilo o vračilu 
sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter 
druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja 
programa. 

 
11. člen 

 
Izvajalci, ki so sklenili pogodbo z Občino Trzin v 
skladu z 10. členom tega Pravilnika, so dolţni do konca 
meseca marca naslednjega leta oddati finančno poročilo 
in letno poročilo z dokazili o namenski porabi 
dodeljenih sredstev. Šteje se, da so to zavezo izpolnili v 
kolikor so tekom leta ţe oddali delna vsebinska in 
finančna poročila z dokazili o namenski porabi sredstev.  
 
Če je izvajalec dodeljena sredstva porabil nenamensko 
se sofinanciranje takoj ustavi, ţe prejeta sredstva pa 
mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Nenamensko porabo 
sredstev in izpolnitev pogodbenih obveznosti preverja 
občinska uprava. 
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III. KRITERIJI IN MERILA 

 
12. člen 

 
Razpisana sredstva se med upravičence do sredstev, ki so se prijavili na razpis, razdelijo tako, da se programi 
upravičencev ovrednotijo z ustreznim številom točk, ki se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli 
razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsak program posebej pomnoţi 
s številom dodeljenih točk in se tako ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu programu oziroma 
upravičencu.  
 
Za sofinanciranje rednega delovanja društev in organizacij iz 7. člena tega Pravilnika in njihovih programov in prireditev 
se upoštevajo naslednja merila, ki so določena v točkah in kriterijih: 

1. Sredstva za redno dejavnost društev in organizacij (pri čemer redna dejavnost 
vključuje delovanje organov društva oziroma organizacije, stroške za darila in razne oblike 
pomoči članom, stroške v zvezi s pogrebi, komemoracijami ipd.) 

TOČKE 

1.1.   Za društva in organizacije s sedeţem v Občini Trzin  

a) število aktivnih članov (število članov se izkazuje s seznamom članstva aktualnim 
na dan prijave na razpis)   

 

 do 10 članov                                  10 točk 

od 11 do 20 članov                        20 točk 

od 21 do 50 članov                        30 točk 

nad 50 članov      40 točk 

b) Doba delovanja društva, organizacije:  

 od 1 do 5 let 10 točk 

 od 6 do 10 let 20 točk 

 nad 10 let  40 točk 

  
                                         

1.2.  Za društva s sedeţem zunaj Trzina, ki zdruţujejo člane s 100% invalidnostjo in 
nimajo 5 članov s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, se dodeli enkratni znesek 
za sofinanciranje dejavnosti 

enkratni 
znesek v 
višini 200,00 
EUR 

 
 

1.3. Za društva in organizacije s sedeţem v kateri od sosednjih občin in vsaj 10 oz. 5 
člani s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, če v Trzinu ni istovrstnega društva ali 
organizacije 

TOČKE 

a) število aktivnih članov iz Občine Trzin (število članov se izkazuje s 
seznamom članstva aktualnim na dan prijave na razpis)   

 

 od 5 do 10 članov                                  5 točk 

od 11 do 20 članov                        10 točk 

od 21 do 50 članov                        20 točk 

nad 50 članov      40 točk 

b) Doba delovanja društva, organizacije:  

 od 1 do 5 let 10 točk 

 od 6 do 10 let 20 točk 

 nad 10 let  40 točk 

 
 

1.4. Za društva in organizacije s sedeţem v Trzinu, ki imajo več kot 10 % članov 
mlajših od 29 let 

20 točk 
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2. Programi pomoči, prireditve, predavanja, akcije ipd.: TOČKE 

2.1. Zbiranje in delitev pomoči socialno ogroţenim posameznikom in 
druţinam (oblačila, hrana, finančna sredstva) 

 

 - do 6 krat letno                                             40 točk     

- več kot 6 krat letno 60 točk 

2.2. Program obiskov in obdarovanja teţjih bolnikov in ostarelih po domovih  

 - nad 10 do 50 obiskov 40 točk     

- nad 50 do 100 obiskov 60 točk 

- nad 100 obiskov 90 točk     

2.3. Organizacija humanitarne prireditve s programom     50 točk 

2.4. Organizacija humanitarne prireditve s programom in pogostitvijo   

 - do 100 udeleţencev 80 točk 

- nad 100 udeleţencev  100 točk 

2.5. Sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja                                      10 točk 

2.6. Organizacija strokovnih srečanj, izobraţevalnih predavanj (teme: načini 
zdravljenja, zdrav način ţivljenja, preventivni programi) v Trzinu ali z 
udeleţbo vsaj 10 članov iz Trzina 

30 točk 
 

2.7. Organizacija ekskurzije, izleta, rekreativne prireditve ipd. (za invalide, 
kronične bolnike, socialno ogroţene skupine…)  

 

 - z udeleţbo vsaj 10 članov iz Trzina  30 točk 

- z udeleţbo več kot 20 članov iz Trzina  40 točk 

2.8. Organizacija večdnevnih taborov, letovanj (rekreacija, zdravljenje, 
preventivni program) za invalide, kronične bolnike, socialno ogroţene 
skupine ipd.  

 

 - z udeleţbo vsaj 5 članov iz Trzina  50 točk 

- z udeleţbo vsaj 10 članov iz Trzina  100 točk 

2.9. Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj samopomočnih skupin za 
starejše občane s programom in pogostitvijo: 

 

 - od 10 – 20 srečanj 200 točk 

 -  nad 20 srečanj         300 točk 

2.10. Izobraţevanje prostovoljcev za organiziranje in vodenje 
medgeneracijskih samopomočnih skupin za starejše občane – za 
posameznega udeleţenca 

40 točk/ 
udeleţenca 

 
 

3. Zaloţniška dejavnost in promocijske aktivnosti TOČKE 

3.1 glasilo ali bilten društva ali organizacije 10 točk 

3.2 manj obseţne brošure z vsebinami preventivno informativnega značaja 20 točk 

3.3 obseţnejše knjiţne publikacije z vsebinami s področja preventive,  
zdravega načina ţivljenja ali s prispevki članov društva oz. organizacije 

50 točk 

 
  

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje 
humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedeţ ali delujejo na območju Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 1/2011), Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov 
za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedeţ ali delujejo na 
območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 7/2011) in Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in 
sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo 
sedeţ ali delujejo na območju Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/2016).  
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Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
zaključijo v skladu z določili Pravilnika o financiranju in 
sofinanciranju programov za področje humanitarnih 
dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in 
organizacij, ki imajo sedeţ ali delujejo na območju 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 1/2011, 7/2011, 
2/2016). 
  

14. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 21-5/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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 financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 - ZUUJFO) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 21. redni seji, 
dne 27.09.2017 sprejel 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 21. redni seji dne 
27.09.2017 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa 
Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predloţen v 
obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za 
leto 2017, predloga splošnega dela in posebnega dela 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017, 
predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2017-2020 in Obrazloţitev Rebalansa Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017 kot celote, vključno s 
sprejetim amandmajem.  
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 
2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 
2017 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 
 
Številka: 21-7/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) na 21. redni seji 27.9.2017 
sprejel  
 
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 

2017 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Trzin za leto 2017 
določajo struktura in višina proračuna, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolţevanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 

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 2017 prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
kontov oz. podkontov.  
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2017 določa v naslednjih zneskih:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20130433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20061310
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20065268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                            v evrih 

Skupina/podskupina 
kontov NAMEN 

REBALANS 
PRORAČUNA 2017 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.205.264 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.673.767 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.751.457 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.836.202 

703 Davki na premoţenje 892.085 

704 Domači davki na blago in storitve 23.170 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 922.310 

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 753.386 

711 Takse in pristojbine 4.800 

712 Globe in druge denarne kazni 46.200 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.020 

714 Drugi nedavčni prihodki 114.904 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 30.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 501.496 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 313.286 

741 
Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 188.210 

 78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

      

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.541.706 

40 TEKOČI ODHODKI 1.512.882 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 506.767 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 73.248 

402 Izdatki za blago in storitve 837.867 

403 Plačila domačih obresti 0 

409 Rezerve 95.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.131.968 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 654.362 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 105.338 
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413 Drugi tekoči domači transferi 372.268 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.685.079 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.685.079 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 211.778 

431 
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 7.000 

432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom 204.778 

      

  III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK, PRIMANKLJAJ (I.-II.) -336.442 

      

B.    RAČUN  FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

      

  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŢEV (750+751+752)   

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

750 Prejeta vračila danih posojil   

751 Prodaja kapitalskih deleţev   

752 Kupnine iz naslova privatizacije   

  
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŢEV(440+441+442)   

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV   

440 Dana posojila      

441 Povečanja kapitalskih deleţev in naloţb   

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   

  
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŢEV (IV.-V.)   

      

C.    RAČUN  FINANCIRANJA   

      

  VII. ZADOLŢEVANJE (500)   

50 ZADOLŢEVANJE   

500 Domače zadolţevanje   

      

  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   

55 ODPLAČILA DOLGA   

550 Odplačila domačega dolga   

      

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -336.442 

  X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.)   

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 336.442 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2016 4.385.486 
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
 
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.   
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
 (izvrševanje proračuna)  

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi in tega odloka. 
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
podkonta.  
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora 
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom. 
 

4. člen  
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki poţarne takse po 58. členu Zakona o 
varstvu pred poţarom (ZVPoz), ki se uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu; 

2. pristojbina za vzdrţevanje 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 premoţenja, 

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 
vzdrţevanju Doma starejših Trzin, 

8. prihodki od najemnin JKP Prodnik d.o.o., ki so 
namenjeni investicijskemu vzdrţevanju 
vodovoda in druge komunalne infrastrukture, 
 

9. prihodki od najemnin JP CČN Domţale-
Kamnik, ki so namenjeni investicijskemu 
vzdrţevanju 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. 
 

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 ţe 
nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba 
pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi 
sredstev. 

 
6. člen  

(prerazporejanje pravic porabe) 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja. 
 
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 ţupan. 
 
Obseţnejše prerazporeditve pravic porabe oziroma 
spremembe proračuna se na predlog ţupana izvedejo z 
rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet. 
 

7. člen  
(poročanje o izvrševanju proračuna) 

 
Ţupan 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. 

 
8. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 
proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za 
projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih 
programov, odda javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za investicijske odhodke in investicijske transfere ne 
sme presegati 70%  pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2018 45% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic 
porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za 
tekoče transfere, ne sme presegati 25%  pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti 
za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev 
drugih donatorjev. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

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. 
 

10. člen 
(proračunski sklad) 

Proračunski sklad je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2017 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 ţupan in o porabi sredstev obvešča 
občinski svet v okviru rednih poročil o izvrševanju 
proračuna.   
 
 

 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 

STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŢENJA OBČINE 

 
11. člen 

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

12. člen  
(upravljanje prostih denarnih sredstev) 

 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja 
ţupan. 

 
13. člen  

 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine 
pod vrednostjo 10.000 EUR v posameznem primeru 
razpolaganja oziroma pridobivanja nepremičnine, 
sprejme ţupan.  
 
Načrt ravnanja s premičnim premoţenjem sprejme 
ţupan. 
 
V primeru spremenjenih prostorskih potreb občine, ki 
jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z 
nepremičnim premoţenjem ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko 
ţupan oz. upravljavci nepremičnega premoţenja občine 
sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem. Višino 
sredstev določi občinski svet s posebnim sklepom. 
 
 
 

5. OBSEG ZADOLŢEVANJA IN POROŠTEV 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
14. člen 

(zadolţevanje občine in proračunskih uporabnikov ter 
javnih podjetij) 

 
Občina Trzin za proračunsko leto 2017 ne načrtuje 
zadolţevanja. 
 
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
na spletni strani Občine Trzin in začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
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Posebni del Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 
2017 in Načrt razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2017 - 2020 se skupaj z razširjenim splošnim delom 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 
objavijo na spletni strani Občine Trzin in začnejo veljati 
hkrati z Odlokom o Rebalansu Proračuna Občine Trzin 
za leto 2017. 

 
 
Številka: 21-7.1/2017                                 ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, 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 premoţenju drţave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10, 7/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-
1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem 
premoţenju drţave 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 21. redni seji, 
dne 27. 09. 2017 sprejel  
 
 

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoţenjem Občine Trzin za leto 

2016 in 2017 
 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem 
Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoţenja občine Trzin (nepremičnine leţijo v 
občini Trzin in k. o. Trzin) dodajo nove številke 

 
 
 

40d parc. št. 947, 
v izmeri 374 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
947/0),  
 
 

7.500,00   Nakup dela parc. 
št. 947, v izmeri 
cca. 374 m², (ID 
znak: parcela 
1961 947/0), kjer 
ţe zdaj poteka 
cesta oz. 
stopnišče. 
Velikost celotne 
parcele je 5341 
m², vendar 
Občina Trzin je 
zainteresirana le 
v manjši, 
vzhodni del 
parcele. 
 

 
 

   

 
40e Parc. št. 

114/12 v 
izmeri 98 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
114/12), 
parc. št. 
114/15 v 
izmeri 58 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
114/15) in 
parc. št. 
114/16 v 
izmeri 82 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
114/16) 

8.498,98 Nakup parc. št. 
114/12 v izmeri 
98 m² (ID znak: 
parcela 1961 
114/12), parc. št. 
114/15 v izmeri 
58 m² (ID znak: 
parcela 1961 
114/15) in parc. 
št. 114/16 v 
izmeri 82 m² (ID 
znak: parcela 
1961 114/16), 
kjer poteka javna 
cesta oz. ulica Za 
hribom. 

40.f Parc. št. 
636/2 v 
izmeri 9.357 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
636/2), parc. 
št. 636/3 v 
izmeri 4.486 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
636/3) in 
parc. št. 
636/5 v 
izmeri 840 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
636/5) 

34.860,00 Občina Trzin bi 
na podlagi 
menjalne 
pogodbe s 
Skladom 
kmetijskih 
zemljišč in 
gozdov RS 
pridobila dele 
predmetnih 
nepremičnin v 
Mlakah ob 
plinarni. 
Predmetne parc. 
št. bi se menjale 
s parc. št. 
1572/3, k.o. 
Trzin, ki je v lasti 
občine Trzin. 
Gre za menjavo 
ceste za cesto. 

40.g Parc. št. 
630/9 v 
izmeri 78 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
630/9) in 
parc. št. 
634/6 v 
izmeri 3 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
634/6) 

3.500,00 Nakup parc. št. 
630/9 v izmeri 
78 m² (ID znak: 
parcela 1961 
630/9) in parc. 
št. 634/6 v 
izmeri 3 m² (ID 
znak: parcela 
1961 634/6), ki 
predstavljata 
javno cesto oz. 
pločnik javne 
ceste. 

 
 
Številka »897.190,00« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj« se črta in nadomesti s številko  »951.548,98«. 
 
V  Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem 
Občine Trzin za leto 2016 in 2017 se: 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2976
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- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse 
nepremičnine leţijo v občini Trzin in k. o. 
Trzin) se dodajo nove številke: 

 

89. 
 
 

parc. št. 
1581/3, v 
izmeri 94 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
1581/3) in 
parc. št. 
1581/4 v 
izmeri 12 m² 
(ID znak: 
parcela 1961 
1581/4) 
 

12.000,00 Prodaja parc. št. 
1581/3 v izmeri 94 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
1581/3) in parc. št. 
1581/4 v izmeri 12 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
1581/4) v starem 
delu Trzina v 
namen zaokroţitve 
parcele oz. 
funkcionalnega 
zemljišča in zaradi 
nakupa zemljišča 
pod zgradbo. 
 

90. Parc. št. 
1572/3 v 
izmeri 996 
m² (ID znak: 
parcela 1961 
1572/3) 

34.860,00 Občina Trzin bi na 
podlagi menjalne 
pogodbe s 
Skladom 
kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS 
odsvojila 
predmetno 
nepremičnino v 
Mlakah ob 
plinarni. 
Predmetna parc. št. 
bi se menjala za 
dele parc. št. 
636/2, 636/3 in 
636/5, vse k.o., ki 
so v lasti Sklada 
kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS. Gre  
torej za menjavo 
ceste za cesto. 
 

91. Parc. št. 
1574/6 v 
izmeri 40 m² 
(ID znak 
parcela 1961 
1574/6) 

2.500,00 Prodaja parc. št. 
1574/6 v izmeri 40 
m² (ID znak 
parcela 1961 
1574/6) v namen 
zaokroţitve 
parcele. 

92. Parc. št. 
1574/5 v 
izmeri 55 m² 
(ID znak 
parcela 1961 
1574/5) 

3.500,00 Prodaja parc. št. 
1574/5 v izmeri 55 
m² (ID znak 
parcela 1961 
1574/5) v namen 
zaokroţitve 
parcele. 

 

Številka »571.997,64« v rubriki »Orientacijska vrednost 
skupaj« se črta in nadomesti s številko »624.857,64«.  
 
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoţenjem Občine Trzin za leto 2016 
in 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
prične veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 21-8/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, l.r.                   
 

 
 
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 21. redni 
seji dne 27. septembra 2017 sprejel 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine 

Trzin 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega 
dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 
 
Kat. občina Parc. številka       površina [m²] 

1961-TRZIN 1572/3 996 

1961-TRZIN 1581/3 94 

1961-TRZIN 1581/4 12 

1961-TRZIN 1574/6 40 
 

2. člen 
 
Na nepremičninah 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: 21-9/2017                                  ŢUPAN                                                                                                                                        
Datum: 27.09.2017                             Peter LOŢAR, l.r.                   
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