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OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu Občinskega sveta 
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Poročevalca na seji:  Peter Ložar, župan in Vika Kreča, višja svetovalka župana 
 
Obrazložitev predloga 2016: 
Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Trzin in Poslovnikom 
Občinskega sveta Občine Trzin vsako leto v začetku leta sprejme letni program dela, ki mora 
upoštevati Statut Občine Trzin in druge splošne akte občine (dolgoročne razvojne programe, 
strateško-razvojne dokumente in odloke) in sprejete občinske politike. Med podlage za oblikovanje 
letnega programa dela občinskega sveta sodijo tudi zakoni in drugi akti Državnega zbora oziroma 
Vlade RS, ki nalagajo občinam nove pristojnosti ali obveznosti ali izrecno zahtevajo od občin, da 
določeno področje uredijo s svojim predpisom (odlokom, pravilnikom ipd.). Poleg tega predlagatelj 
pri oblikovanju letnega programa dela občinskega sveta upošteva tudi posebne potrebe občanov in 
občank Občine Trzin oziroma posebne potrebe občine. 
 
Namen in smisel letnega programa dela je v prvi vrsti sprotno odzivanje na spremembe državne 
zakonodaje in predpisov EU in še posebej zagotavljanje pogojev za dolgoročno delo in načrtovanje 
dela občinskih svetnikov, odborov in komisij občinskega sveta in  župana, v določanju prioritetnih 
nalog občinskega sveta ter v omogočanju spremljanja aktualnih družbenih dejavnosti in izvajanja 
politike in aktov, ki jih sprejema občinski svet.  
 
Na teh izhodiščih temelji tudi predlog Letnega programa dela občinskega sveta za leto 2017. Pri 
oblikovanju predloga je predlagatelj upošteval tudi naloge, ki jih je občinski svet Občine Trzin vključil 
v svoj program dela že za leto 2016, pa jih iz različnih razlogov še ni bilo mogoče uresničiti.  
 
V preteklem koledarskem letu se je Občinski svet Občine Trzin sestal na sedmih rednih sejah (11. 
redna seja dne 10. 2. 2016, 12. redna seja dne 16. 3. 2016, 13. redna seja dne 13. 4. 2016, 14. redna 
seja dne 15. 6. 2016, 15. redna seja dne 14. 9. 2016, 16. redna seja dne 26. 10. 2016 in 17. redna seja 
dne 21. 12. 2016). V letu 2016 je bila sklicana tudi ena izredna seja občinskega sveta (2. 3. 2016), ki 
pa ni bila sklepčna. V preteklem koledarskem letu je Občinski svet Občine Trzin na rednih sejah 
obravnaval skupaj 57 točk dnevnega reda, poleg teh pa je bila na vsaki seji na dnevnem redu tudi 
točka Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.  



Tako kot že nekaj let zapovrstjo, tudi sedaj ocenjujemo, da je potrebno sprejeti nov Statut in 
Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Trzin. Obstoječa dokumenta sta zastarela in mestoma 
neskladna z veljavno zakonodajo.  
 
Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2017   z vsemi sestavnimi prilogami, kot jih 
predpisuje 63. člen 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), bo župan Občine Trzin občinskim 
svetnikom in svetnicam, Nadzornemu odboru Občine Trzin in matičnim delovnim telesom Občinskega 
sveta Občine Trzin posredoval v pisni obliki v juliju 2017, zaradi letnih dopustov pa bo  obravnavo 
točke Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna 
v prvi polovici leta 2017 s predlogom ustreznega sklepa o seznanitvi uvrstil na dnevni red 
septembrske seje. 
 
Veljavni Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Trzin v 5. členu določa, da se redne seje sklicujejo 
praviloma enkrat mesečno, vendar najmanj vsake tri mesece. Predlagamo, da se seje OS sklicujejo 
tako kot do sedaj,  praviloma na drugo ali tretjo sredo v mesecu, pri čemer načrtujemo predvidoma 
šest rednih sej.   
 
Finančne posledice: Sprejem Letnega programa dela sam po sebi ne bo imel posebnih neposrednih 
posledic za Proračun Občine Trzin.  
 
 
 
 
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 in 14/15 - ZUUJFO), 18.čl. Statuta 
Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o 
delu Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) sprejel 

 

SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin je na  18. redni seji 22. februarja 2017 obravnaval predlog Letnega 
programa dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 in ocenil, da je predlog ustrezno 
pripravljen.  
 
Občinski svet sprejema predlog  Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 v 
predloženem besedilu.  
 
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka: 18-7/2017                                                                                                    Župan  
Datum:   22. 2. 2017                      Peter Ložar,  l. r.         
    
 
                                     
 
 
 
 
 



Besedilo predloga Letnega programa dela OS OT:  
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), 
18.čl. Statuta Občine Trzin  (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. 
čl. Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 18. 
redni seji dne 22. februarja 2017 sprejel 
 

LETNI PROGRAM  DELA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN  

ZA LETO 2017 
 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 2017 sestal predvidoma na treh rednih sejah.  
 
V drugi polovici leta 2017 se bo Občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal tudi 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 2017, bo župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih redov 
sej: 

- Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – druga obravnava, 
- Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2017 - predlog,  
- Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2016,  
- Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 

2016,  
- Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v 

letu 2016,  
- Vloga za odobritev obročnega plačila kupnine za nakup parcele, 
- Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra parc. št. 1649/44, 1649/45, 1649/46 in 

1649/47, vse k. o. Trzin;  
-  Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2017 in 2018,  
- Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2016, 
- Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2017,  
- Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin, 
- Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot na območju občine Trzin – prva 

obravnava; 
- Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2016, 
- Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2017, 
- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017_Rebalans I,  
- Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2017, 
- Odlok o trajnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot na območju občine Trzin – druga  

obravnava; 



- Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče, Vodice in Trzin za leto 2016, 

- Poročilo odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev o uresničevanju programske 
zasnove glasila za leto 2016, 

- Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin v letu 2016,  
- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016,  
- Seznanitev s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Trzin za leto 2016, 
- Odpis terjatev Občine Trzin v letu 2017, 
- Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2016, 
- Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava,  
- Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava, 
- Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava,  
- Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta  Občine Trzin– druga obravnava, 
- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev; 
- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2016, 
- Seznanitev z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2016, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2016, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2016, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale in Poročilom o izvajanju 

programa Svit za leto 2016, 
- Seznanitev s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč 

na domu« in Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016, 
- Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 

pomoči« in seznanitev z Letnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2016, 
- Seznanitev z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2016, 
- Strategija za mlade, 
- Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin – skrajšani 

postopek, 
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2016, 
- Poročilo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2016, 
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2016,  
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 

2016, 
- Poročilo o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega 

podjetja Prodnik d. o. o. za leto 2016,  
- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v Svetu Glasbene šole 

Domžale;  
- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svetu Knjižnice 

Domžale;  
- Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin,  
- Predlog sklepa o ustanovitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin. 

 
 
Na sejah, sklicanih v drugi polovici  leta 2017, bo župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej:  

- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji 
proračuna v prvi polovici leta 2017, 

- Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje Občine Trzin – 
druga obravnava,  

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini 
Trzin – skrajšani postopek, 

- Seznanitev z Oceno varnostnih razmer za leto 2016, 



- Predlog Lokalnega programa preprečevanja zaraščanja območja občine Trzin z invazivnimi 
tujerodnimi rastlinami, 

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer je 
časovno omejeno parkiranje in kjer se plačuje parkirnina, višini parkirnine ter načinu 
plačevanja parkirnine,  

- Seznanitev s končnimi poročili NO, 
- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2017_Rebalans II, 
- Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2017 in 2018,  
- Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek, 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta -  izvedbeni del – prva 

obravnava, 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja ST5/1-3 Križišče JV  – 

prva obravnava, 
- Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 

in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Trzin za leto 2018, 
- Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2018, 
- Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in 

nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Trzin,  
- Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2018 in predlog Cenika za Odsev za leto 

2018,  
- Letni program kulture za leto 2018 in  
- Letni program športa za leto 2018.  

 
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 o delu 
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: 18-7/2017                                                                                                            Župan 
Datum:   22. 2. 2017                              Peter Ložar, l. r. 


