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OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka zadeve: 9000-0004/2019-17
Datum: 27. 3. 2019
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 in 30/18), 18. čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99,
10/00 in 5/04) na 5. redni seji, dne 27. marca 2019, sprejel
LETNI PROGRAM DELA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN
ZA LETO 2019
1.
Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 2019 sestal predvidoma na šestih rednih sejah.
V drugi polovici leta 2019 se bo Občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal na treh rednih sejah.
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.
2.
Na sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2019, bo župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov
sej:
- Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta,
- Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta,
- Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin ter Komisije
za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene
programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin: Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora
za gospodarske javne službe; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in
premoženje; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
kohezijo; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor; Sklep o
imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost
humanitarnih društev; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo,
šport in dejavnost društev; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade; Sklep
o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije; Sklep o imenovanju
predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo
občine; Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za
spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin,
- Seznanitev občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin,

-

-

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica,
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019,
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019,
Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022,
Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v Občini Trzin,
Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin,
Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in predlog Cenika za Odsev
za leto 2019,
Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; Sklep o
imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija-vzhod,
Stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del,
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto
2018,
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin,
Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin,
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2019,
Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora,
Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega
zavoda Osnovna šola Trzin; Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov
Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
predsednika in članov Odbora za mlade,
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec
Žabica,
Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2018 in Seznanitev z
Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2018,
Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2018 in Seznanitev s
Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2018,
Obravnava in potrditev cen storitev obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov,
Obravnava in potrditev cen storitev javne pogrebne 24-urne dežurne službe,
Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019,
Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami,
Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2019,
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2019,
Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda
Medobčinski muzej Kamnik; Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v Komisijo za
sprejem otrok v vrtec,
Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018,
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2019,
Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018,
Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2019,
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Vodice in Trzin za leto 2018,

-

Poročilo odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev o uresničevanju programske
zasnove glasila za leto 2018,
Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2018,
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018,
Seznanitev s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2018,
Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018,
Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev,
Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov ter namestnikov članov
Občinske volilne komisije Občine Trzin,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2018,
Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2018,
Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2018,
Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2018,
Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2018,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
ki ga izvaja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2018,
Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2018,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018,
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto
2018,
Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega
podjetja Prodnik d. o. o. za leto 2018.

Na sejah, sklicanih v drugi polovici leta 2019, bo župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:
- Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava,
- Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava,
- Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava,
- Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin– druga obravnava,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava,
- Seznanitev z urbanistično idejno zasnove za območje OPPN NT4/1,
- Seznanitev z urbanistično idejno zasnove za razvoj naselja vrstnih hiš v območju NT3/2,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin –
strateški in izvedbeni del – druga obravnava,
- Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje OPPN NT4/1– prva
obravnava,
- Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za razvoj naselja vrstnih hiš v območju
NT3/2 – prva obravnava,
- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji
proračuna v prvi polovici leta 2019,
- Seznanitev s končnimi poročili nadzornega odbora,
- Seznanitev z Varnostno oceno Občine Trzin za leto 2018,
- Proračun Občine Trzin za leto 2020 – prva obravnava,
- Proračun Občine Trzin za leto 2020 – druga obravnava,
- Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2020 in predlog Cenika za Odsev za leto 2020,
- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020,
- Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020,
- Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin,

-

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin,
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020 in
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020.

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 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: 5-8/2019
ŽUPAN:
Peter LOŽAR

Poslano:
- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2019, z dne 28. 3. 2019,
- arhiv, tu (2 x).

