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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 87/08 odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin št. 8/20) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 12/20) na …. redni seji, dne ….2020 sprejel  

 
LOKALNI RAZVOJNI PROGRAM OBČINE TRZIN ZA OBDOBJE 2021 DO 2031 

 
V skladu z načeli trajnostnega razvoja, čim bolj učinkoviti rabi energije in čim višji stopnji rabe 
obnovljivih virov energije ter s težnjo po čim višji ravni energetske in prehranske samooskrbe v 
najširšem državnem in regionalnem okviru ter ob upoštevanju želje, da Občina Trzin ostane 
najrazvitejša občina v Sloveniji, kar po številnih pokazateljih trenutno je, in da zagotovi občanom 
možnosti za čim višjo kakovost življenja in pogoje za integracijo v dobro povezano skupnost, Občinski 
svet Občine Trzin sprejema Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031. 

 
1.  
 

Analiza stanja – Swot analiza: 
 

Prednosti: Že dosežena raven razvitosti, 
Pozitivna obrtniška in podjetniška tradicija,  
Nizka stopnja brezposelnosti,  
Visoko povprečje izobrazbe občanov,  
Visoko število občanov s kreativnimi poklici,                                                   
Razmeroma visok kapitalski potencial,     
Razvitost javne infrastrukture,  
Utečeno sodelovanje s sosednjimi občinami, 
Racionalna strnjena pozidava občine, 
Dobro ohranjeno naravno okolje v večjem delu 
občine, 
Že izvedene izboljšave na področju URE in 
vključevanje OVE,  
Razmeroma visoka raven kakovosti bivanja,  
Uveljavljanje Trzina kot turistične destinacije na 
področju prireditvenega turizma itd.  

Slabosti: Trenutno na voljo malo takoj zazidljivih 
površin za proizvodne programe,   
Malodušje kot posledica finančne krize in razmer 
v državi,  
Politična nesoglasja v občini,  
Pomanjkanje površin za možno gradnjo 
prostornejših objektov, logistično zahtevnih 
objektov ipd., 
Neizkoriščenost gozdnega potenciala (skoraj 40% 
občine pokriva gozd), 
Neposredna povezava med stanovanjskim delom 
Trzina (Mlakami) in OIC Trzin še ni izvedena, 
V Občini Trzin še ni pokopališča. 
  

Nevarnosti: Občasne težnje, da se Trzin 
spremeni v predvsem spalno naselje oziroma 
konflikt interesov med različnimi skupinami 
prebivalcev občine, 
Možnost prevlade konservativizma glede 
razvojnih konceptov in zavračanja orientacije k 
nizko ogljični družbi in tehnološko zahtevnim 
programom, 
Zavračanje koncepta, da mora Občina Trzin 
vztrajati pri določeni stopnji razvojne avtonomije 
Nadaljevanje gospodarske recesije 

Priložnosti: Zelo dobre prometne povezave,  
Bližina glavnega mesta kot možnega trga in 
sedežev številnih potencialnih partnerjev,  
Navzočnost številnih možnih partnerjev za 
gospodarske subjekte (bank, tehnološko razvitih 
tujih podjetij itd.), 
Usposobljena delovna sila, 
Podjetniški duh v okolju, 
Predvidene izboljšave na področju javnega 
prometa, 
Razvoj turizma zlasti v povezavi s kulturo, 
gostinstvom in pogoji za rekreacijo, (občina)  
Projekti na področju URE in rabe OVE 
 

 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


2. 
 

Cilji in načela – skladna z odločitvijo za koncept trajnostnega razvoja: 
 
1. Ostati najrazvitejša občina v Sloveniji – zagotoviti pogoje za nadaljnji razvoj:   
1.1. Še nadalje skrbeti za ustrezno strukturo gospodarstva v občini (preprečevanje okolju škodljivih 
industrij, veliko je storitvenih dejavnosti, relativno veliko tehnološko zahtevnih obratov), zlasti s 
spodbujanjem tehnološko zahtevnih dejavnosti, ki ne ogrožajo okolja in narave, storitev ipd.,  
1.2. Kolikor je v moči občine prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini (v občini je še vedno 
skoraj 6.000 zaposlenih na približno 3.900 prebivalcev – daleč največ zaposlenih glede na število 
prebivalcev), 
1.3. Še nadalje zagotavljati ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva v občini, ki želi ostati in 
se še razvijati kot pomembno poslovno okolje,  
1.4. Še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi 
raziskavam, 
1.5. Ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne infrastrukture in še 
najti način za spodbujanje razvoja IKT storitev (širokopasovni internet), 
1.6. Omogočiti delovanje Centra kreativne ekonomije v občini,  
1.7. V sodelovanju z RRA LUR in občinami Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš in Vodice, ki so 
vključene v LAS za mesto in vas, pripravljati razpisane projekte in pridobivati sredstva za 
(so)financiranje le-teh.  
 
2. Dosledno vztrajati pri politiki varstva okolja in varstva ter ohranjanja narave:  
2.1. S projekti poskrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih habitatov ter ozaveščanje o 
pomenu ohranjanja narave, 
2.2. Preprečiti zaraščanje območja občine z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in sanirati območja, 
kjer je do zaraščanja že prišlo,  
2.3. Zagotoviti varstvo pred hrupom, zlasti v stanovanjskih delih naselja,  
2.4. Sprejemati ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju onesnaženja ozračja s prašnimi delci in si 
prizadevati za izboljšanje obstoječega stanja v občini, 
2.5. Skrbeti za živali. 
 
3. Zagotavljati skladen prostorski razvoj občine 
3.1. Pripraviti celovito urbanistično analizo in zasnovo za območje celotne občine, 
3.2. Načrtovati in vlagati v zeleno infrastrukturo, 
3.3. Omogočati skladen razvoj z ukrepi zemljiške politike, 
3.4. Pripraviti in izvajati prostorske akte s katerimi se: 

 varuje prostor kot omejeno naravno dobrino; 

 zagotavlja kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje; 

 omogoča ustrezen in univerzalen dostop do družbene in gospodarske javne infrastrukture; 

 ustvarja in ohranja prepoznavne značilnosti v prostoru; 

 ustvarja in varuje pestrost, prepoznavnost in kakovost krajine; 

 dosega prostorsko usklajene in medsebojno dopolnjujoče več-funkcijske razmestitve različnih 
dejavnosti v prostoru; 

 zagotavlja racionalna raba prostora in ohranjajo prostorske zmogljivosti za sedanje in prihodnje 
generacije; 

 prispeva h krepitvi in varovanju zdravja ljudi; 

 prispeva k varstvu okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne dediščine, varovanju kmetijskih 
zemljišč ter drugih kakovosti prostora; 

 prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe; 

 ustvarjajo razmere za zmanjševanje in preprečevanje naravnih ali drugih nesreč; 



3.5. Pridobivanje zemljišč, ki omogočajo razvoj in izvrševanje zakonskih nalog občine. 
 
4. Postati energetsko učinkovita oziroma nizko ogljična občina s težnjo po čim višji ravni energetske 
samooskrbe, zlasti z uporabo obnovljivih virov energije (sončna energija, toplotne črpalke, 
kogeneracije idr.):  
4.1. Izvajanje akcijskih načrtov lokalnega energetskega koncepta, 
4.2. Izvajanje energetskega knjigovodstva za vse objekte v javni lasti. 
 
5. Ohraniti in še razviti visoko raven socialne kohezije, integracije in kakovosti življenja v občini.  
5.1. Zagotoviti  ustrezne oblike socialnih pomoči za družine in posameznike v stiski, 
5.2. Še razviti sistem celovite oskrbe starejših v občini,  
5.3. Spodbuditi razvoj socialnega podjetništva v občini,  
5.4. Zagotoviti zadostno število neprofitnih stanovanj v občini,  
5.5. Omogočiti še višjo raven dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij v občini, 
5.6. Omogočiti in spodbuditi družabno življenje v občini, rekreacijo in kulturne dejavnosti občank in 
občanov in tako prispevati k integraciji oziroma povezovanju med generacijami in različnimi 
skupinami prebivalstva, 
5.7. Izboljšati ponudbo osnovne zdravstvene oskrbe v občini in pridobivanjem novih prostorov, 
5.8. Podpirati preventivne zdravstvene programe za občane, 
5.9. Spodbujati in omogočiti mladim prijazno lokalno okolje, 
5.10. Omogočiti še boljše pogoje za knjižnično dejavnost, 
5.11. Omogočiti še boljše pogoje za javno zdravstveno dejavnost v občini, 
5.12. Umestiti (OPN, OPPN) v prostor in zgraditi pokopališče v občini.  
 
6. Vzdrževati in nadgraditi gospodarsko javno infrastrukturo 
6.1. skrb za univerzalno dostopnost javnih površin,  
6.2. ohranjanje, povečevanje in dvigovanje standarda opremljenosti prometnih površin in GJI v celoti. 

 
3. 
 

Ključni programi in ukrepi: 
 
1. Omogočati in presegati doseženo raven spodbudnosti podpornega okolja za razvoj gospodarstva 
v občini (prostorske možnosti, promet, neposredne in posredne spodbude)  
1.1. S prostorsko izvedbenimi akti zagotoviti ustrezno strukturo gospodarstva v občini (onemogočiti 
umazane, okolju škodljive industrije, spodbuditi tehnološko zahtevne, okolju in naravi neškodljive 
proizvodne in storitvene dejavnosti, kreativne industrije, socialno podjetništvo, predelavo lesa, 
doseči čim višjo raven samooskrbe na področju energije in prehrane ipd.),  
1.2. S predpisi in ukrepi prispevati k ohranjanju delovnih mest v občini in omogočati nova delovna 
mesta,  
1.3. S predpisi in ukrepi (komunalna oprema) zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj 
gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še razvijati kot pomembno poslovno okolje, 
1.4. S predpisi in ukrepi razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti 
ter tudi raziskavam, 
1.5. S predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne 
infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoja IKT storitev (širokopasovni internet), 
1.6. Omogočati delovanje centra kreativne ekonomije v občini, 
1.7. Spodbuditi in podpirati podjetniški svet mladih z namenom izobraževanja in vzgoje za 
podjetništvo, animacije za podjetništvo ter oblikovanja podjetniške kulture pri mladih,  
1.8. Z ukrepi spodbuditi oblikovanje raziskovalno – tehnološkega centra v OIC Trzin, 
1.9. Udeležba občine pri izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč,  
1.10. Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino. 



2. Skrb za okolje in naravo:   
2.1. S projekti poskrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja naravnih habitatov ter ozaveščanje o 
pomenu ohranjanja narave, 
2.2. Izdelava programa preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi tujerodnimi rastlinami 
in zagotoviti izvajanje načrta,  
2.3. V skrbi za zdravje občanov in doseganje okoljskih ciljev bo občina spremljala stanje okolja z vidika 
kakovosti zraka, zmanjšanja hrupa, kakovosti voda, svetlobnega onesnaženja, elekromagnetnega 
sevanja, ter deleža zelenih površin ter kakovosti bivalnega okolja, 
2.4. Sprejemati ukrepe, ki pripomorejo k zmanjšanju onesnaženja ozračja s prašnimi delci in si 
prizadevati za izboljšanje obstoječega stanja v občini, 
3.5. Spremljati stanje, z ukrepi in projekti zagotoviti pogoje za povečanje deleža trajnostnih oblik 
mobilnosti,  
2.6. Z umestitvijo obvoznice speljati tranzitni promet iz naselja, 
2.7. Z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora in finančnimi spodbudami zagotoviti koristno 
rabo meteornih voda (shranjevanje deževnice za namakanje in podobne namene, investiranje v 
izgradnjo zelenih streh in podobne ukrepe za zadrževanje meteornih voda), 
2.8. Razvoj zelene infrastrukture v povezavi s sosednjimi občinami, z združevanjem njene okoljske, 
rekreativne, izobraževalne in turistične funkcije, 
2.9. Skrb za boljše pogoje za življenje živali. 
 
3. Učinkovita raba energije, čim višja raven samooskrbe z energijo iz obnovljivih virov – načelo 
samooskrbe – nizko ogljična občina:  
3.1. Priprava in sprejem Sprememb in dopolnitev Lokalnega energetskega koncepta,  
3.2. Izvajanje energetskega knjigovodstva za vse objekte v javni lasti, 
3.3. Sprejeti prostorsko izvedbene akte, ki bodo spodbujali gradnjo nizko energetskih objektov v 
občini tudi v zasebnem sektorju, 
3.4. Dokončati energetsko sanacijo starega dela zgradbe Osnovne šole Trzin (zamenjava stavbnega 
pohištva, obnova kotlovnice, sanacija napeljave in tlakov, morebitna sanacija fasade). 
 
4. Zagotavljanje poplavne varnosti in prilagajanje podnebnim spremembam 
4.1. Priprava študij za lokalne vodotoke z ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti, 
4.2. Sodelovanje pri pripravi celovitih študij za porečje Kamniške Bistrice (Pšate), 
4.3. Sodelovanje pri pripravi ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti za porečje Kamniške Bistrice, 
4.4. Sodelovanje pri umeščanju predvidenih ukrepov v prostor, 
4.5. Izvedba predvidenih ukrepov na območju Občine Trzin, 
4.6. Zagotavljanje trajnostnega ravnanja z vodami (upravljanje z meteorno vodo), 
4.7. Z ukrepi ohranjanje biotske raznovrstnosti mokrišč in vodotokov, 
4.8. Ukrep revitalizacija Pšate, 
4.9. Razvijati zeleno infrastrukturo v povezavi s sosednjimi občinami, z združevanjem njene okoljske, 
rekreativne, izobraževalne in turistične funkcije. 
 
5. Skrb za preprečevanje revščine, ohranjanje socialnega ravnotežja v občini ter ohranitev in 
izboljšanje ravni blagostanja v občini (vsaj glede javnega standarda) in povezovanja med 
generacijami ter različnimi interesnimi skupinami prebivalstva oziroma zaposlenih v Občini Trzin.  
5.1. Zagotavljanje  ustreznih oblik socialnih pomoči za družine in posameznike v stiski, 
5.2. Nadaljnji razvoj sistema celovite oskrbe in integracije starejših v občini, sprejem Programa 
dolgožive družbe, 
5.3. S predpisi in praktičnimi ukrepi spodbuditi razvoj socialnega podjetništva v občini,  
5.4. Z uresničevanjem Občinskega stanovanjskega programa zagotavljati zadostno število neprofitnih 
stanovanj v občini,  
5.5. Omogočanje še višje ravni dejavnosti društev in drugih nevladnih organizacij v občini, 



5.6. Omogočanje in spodbujanje družabnega življenja v občini, rekreacije in kulturnih dejavnosti 
občank in občanov, 
5.7. Z ustreznim dogovorom z Zdravstvenim domom Domžale zagotoviti delovanje zobozdravstvene 
ambulante v Trzinu,  
5.8. Podpirati preventivne zdravstvene programe za občane (cepljenja, klinični pregledi, ipd., ki niso 
financirani s strani  ZZZS), 
5.9. Ohraniti in nadgraditi ukrepe certifikata Mladim prijazna občina, 
5.10. Povečati prostore za potrebe knjižnice, 
5.11. Povečati prostore za potrebe ambulant/e javnega zavoda. 
 
6. Skrb za vzdržen promet in GJI 
6.1. Vzdrževanje in posodabljanje prometne in ostale komunalne infrastrukture, 
6.2. Izvajanje celovite prometne strategije LUR 
 

4. 
 

Potrebne naložbe: 
 
1.Komunalno opremljanje 
1.1.Nadaljevanje celotne obnove komunalne infrastrukture (kanalizacija in vodovod) sočasno z 
obnovo ceste, javne razsvetljave, ipd., 
1.2.Opremljanje območij na podlagi sprejetih podrobnih prostorskih načrtov, ukrepov zemljiške 
politike in programa opremljanja. 
 
2. Prometna infrastruktura:  
2.1. Nakup zemljišč v občini in izgradnja parkirišč (tako iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji) 
kot posledica izvajanje ukrepov parkirne politike - priprava prilagojenih normativov, kot tudi 
izgradnja drugih javnih parkirnih mest in parkirnih mest za potrebe Občine Trzin, ki jih potrebuje 
občina pri izvajanju njenih nalog na področju družbenih dejavnosti oz. za potrebe družbene 
infrastrukture, njenih nalog pri izvrševanju upravne funkcije ipd.), 
2.2. Izgradnja manjkajočega pločnika ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš, 
2.3. Obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor,  
2.4. Obnova in prenova ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov skupaj s ostalo komunalno 
infrastrukturo, 
2.5. Sprejem potrebne prostorsko – izvedbene rešitve, izdelava investicijske dokumentacije in 
projektov ter izvedba dodatnega vhod – izhoda v OIC Trzin s severovzhodne strani – »pri Grmeku«, 
2.6. Zagotavljanje varnih poti za pešce, zlasti šolarje, 
2.7. Vzdrževanje in zagotavljanje dostopnosti javnih površin, 
2.8. Ureditev starega vaškega jedra pri cerkvi, 
2.9. Zagotavljanje zveznosti med obstoječimi kolesarskimi potmi v naselju in vlaganje v ukrepe za 
njihovo izboljšanje, 
2.10. Izgradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, 
2.11. Izgradnja hitre kolesarske povezave Domžale – Trzin – Ljubljana ob železnici. 
 
3. Zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in 
drugih nesreč: 
3.1. Pristop k pridobivanju evropskih sredstev na področju civilne zaščite in spremljanje možnosti 
(so)financiranja projektov s področja varstva pred nesrečami, 
3.2. Sodelovanje v projektih, ki omogočajo nadgradnjo informacijsko-komunikacijskega sistema in 
uvajanje novih tehnoloških rešitev na področju varstva pred nesrečami/zaščite in reševanja. 
 
 



4. Objekti splošnega družbenega pomena 
4.1. Pokopališče - preveritev prostorskih možnosti in družbeno ter ekonomsko sprejemljivost 
posameznih lokacij, umestitvijo v prostor ter izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter 
izvedbo del,  
4.2. Izgradnja večnamenske tržne ploščadi,  
4.3. Pridobitev dodatnih prostorov za ambulanto. 
 
5. Objekti za področje kulturnih dejavnosti – Nov Kulturni center  
5.1. Letno gledališče, 
5.2. Kulturni (dom) center, 
5.3. Dodatni prostori za knjižnico. 
 
6. Objekti za šport in rekreacijo  
6.1. Izgradnja nogometnega igrišča, vključno z izdelavo potrebne dokumentacije,  
6.2. Izgradnja športne dvorane, vključno s pripravo investicijske dokumentacije, projektov in izvedbo, 
6.3. Umeščanje, načrtovanje in izvedba in promocija novih površin za šport (drsališče, kopališče, 
kotalkališče, kolo park, balinišča, odbojkarska igrišča), rekreacijo (nadgradnja in modernizacija 
otroških igrišč) in prosti čas kot so daljinske, krožne in tematske poti v sodelovanju tudi s sosednjimi 
občinami, 
6.4. Izvedba zelene infrastrukture v povezavi s sosednjimi občinami, z združevanjem njene okoljske, 
rekreativne, izobraževalne in turistične funkcije. 
 
7. Skrb za živali: 
7.1. Izgradnja pasjega parka v Mlakah, 
7.2. Program sterilizacije mačk. 
 

5. 
 

Zaključne usmeritve: 
 

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 izhaja iz prepoznanih potreb in 
interesov občanov in občank, lastnikov podjetij in zaposlenih v občini ter Občine Trzin kot lokalne 
skupnosti, z zakonom in voljo prebivalstva pooblaščene in dolžne opravljati naloge lokalnega pomena 
v skladu s svojimi pristojnostmi. Za to, da bo Lokalni razvojni program lahko uspešno izvajan in v letih 
izvajanja še nadgrajen z novimi spoznanji, ki bodo upoštevala na novo nastale potrebe, interese in 
vizije, bo potrebno dosegati v občini zadostno raven soglasja glede razvojnih vprašanj in tudi 
zadostno raven sposobnosti za politično dogovarjanje in usklajevanje, kar ni vedno lahko in samo po 
sebi umevno.  
 
Ključnega pomena je nenehno ugotavljanje in upoštevanje interesov in potreb občanov in občank, 
gospodarskih subjektov, društev in drugih nevladnih organizacij, zaposlenih v občini in družbe v 
celoti, saj je Občina Trzin, četudi majhna, vendar trenutno najbolj razvita občina v Sloveniji, tudi 
pomemben dejavnik v širšem prostoru in za državo v celoti. Iskanje čim višje stopnje soglasja o vseh 
glavnih programih in investicijskih projektih je ključna usmeritev tega Lokalnega razvojnega 
programa, ki nedvomno izhaja iz večkrat preverjenih potreb in interesov vseh že navedenih 
interesnih skupin v občini. 
 
 
                                                                                                                                 
Številka:                                                                                                                               ŽUPAN: 
Datum:                                                                                                                          Peter LOŽAR, l. r. 
 


