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ŠTEVILKA 15-8/2020 
DATUM 19. 10. 2020 

  
 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 
  

ZADEVA LOKALNI RAZVOJNI PROGRAM OBČINE TRZIN ZA OBDOBJE 2021 DO 2031- 
prva obravnava 
 

NAMEN: Obravnava in sprejem  
  

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), 16. člen Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20)  
 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan  
  

POROČEVALEC: Peter Ložar, župan  
 

FINANČNE POSLEDICE: 
 

Ni neposrednih finančnih posledic.  

OBRAZLOŽITEV:  
Z letom 2020 poteče veljavnost dosedanjemu Lokalnemu razvojnemu programu Občine Trzin, zato 

predlagamo v sprejem nov program. Program je strateški dokument, ki usmerja razvoj Občine. Na njem 

sloni delovanje vseh občinskih organov, predvsem pa uprave. Pri oblikovanju smo izhajali iz trenutnega 

dokumenta, ki smo ga posodobili oz. prečistili. Tudi v tem dokumentu zasledujemo načelo trajnostnega 

razvoja, čim bolj učinkovito rabo energije in čim višjo stopnji rabe obnovljivih virov energije s težnjo po 

čim višji ravni energetske in prehranske samooskrbe v najširšem državnem in regionalnem okviru.  

Želimo, da Občina Trzin ostane najrazvitejša občina v Sloveniji. Občanom želimo zagotovi možnosti za 

čim višjo kakovost življenja in pogoje za integracijo v dobro povezano skupnost. Program je sestavljen 

iz več delov, to je: uvoda in analize, ciljev, programov/ukrepov ter naložb in zaključka. Glede na 

običajen čas izvedbe zahtevnejših projektov smo podaljšali obdobje programa iz pet na deset let. 

Seveda pa je program ob spremenjenih potrebah mogoče vedno spremeniti oz. dopolniti. 

 

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), 16. čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

8/20) na 15. redni seji, dne 11. novembra 2020, sprejel 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za 

obdobje 2021 do 2031 v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Številka: 15-8/2020                                                                                                 Župan Občine Trzin 

Datum: 11. 11. 2020                                                                                                   Peter LOŽAR, l. r. 

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

