
 
 

OBČINA TRZIN  
 
Številka: 13-3/2020  
Datum: 3. 6. 2020 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
 
 
Zadeva:  Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava  
  
Namen: Obravnava in sprejem novega statuta v skladu z zakonom.  
 
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
 
Predlagatelj: Statutarno-pravna komisija  
 
Poročevalec na seji: Milan Karče, predsednik SPK 
 
Obrazložitev predloga:  
 
Statutarno-pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Trzin v sprejem nov Statut 
usklajen z veljavno zakonodajo. Za drugo obravnavo smo na osnovi delovanja ob epidemiji 
ter razprave na občinskem svetu ob prvi obravnavi Statuta pripravili dve spremembi. Prva se 
nanaša na 3. člen, kjer predlagamo, da se nagrade in priznanja podeljujejo praviloma na 
slavnostni seji ob občinskem prazniku. Predlagamo, da se doda beseda praviloma, to pa zato, 
ker nas letošnje izkušnje ob epidemiji učijo, da izvedba podeljevanja ob prazniku občine 
vedno ni mogoča in, da se zato omogoči podeljevanje tudi na kateri drugi prireditvi. Druga 
sprememba pa se nanaša na potrjevanje investicijske dokumentacije (DIIP, IP, PZ…), kjer je 
bil na seji OS predlog, da vse investicijske dokumente sprejema občinski svet. Na osnovi 
veljavne zakonodaje, kjer je določeno, da se investicije na osnovi DIIP uvrščajo v proračun in 
argumenta oz. dejstva, da je edini predlagatelj proračuna župan, se pobuda oz. pripomba 
upošteva tako, da DIIP oz. dokumente enake narave potrjuje oz. sprejema župan, 
Investicijske programe (IP) pa Občinski svet. Tako smo uskladili 16. člen, kjer smo v drugem 
odstavku za četrto alinejo dodali novo, ki se glasi: - potrjuje Investicijske programe, in 29. 
člen v katerem smo drugo alinejo drugega odstavka preoblikovali, tako, da se glasi: potrjuje 
Dokumente identifikacije investicijskih projektov oz. druge po vsebini enake dokumente. 
Investicijski program se v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/6, 54/10, 27/16), 
sprejema za projekte nad vrednostjo 500.000,00 EUR.    
 
Finančne posledice: Ni finančnih posledic 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 
 

Predlog sklepa:  
 
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, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. čl. Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 13. 
redni seji, dne 17. junija 2020, sprejel 

 
SKLEP 

 
Sprejme se Statut Občine Trzin. 

 
 
Številka: 13-3/2020 
Datum: 17. 6. 2020 
               Župan 

Peter Ložar, l. r. 
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