
KAZALO URADNEGA VESTNIKA 2008 

 
 

1. OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER 
GOSPODARSTVO 

 
1.1 Prostorsko in urbanistično planiranje, posegi v prostor, zazidalni načrti in ureditveni načrti   

 

 Št. uradnega 
vestnika: Stran:

Sklep OS o sprejemu/zavrnitvi pobud vlagateljev za spremembo Odloka o ZN za OIC 
Trzin (T-11), objavljenega v Ur. vestniku Občine Domžale, št. 11/86  1/08 1 

Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin 
Center 1/08 6 

Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za 
dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin-Mlake (T1 in T4) 1/08 8 

Sklep župana o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ZN za OIC Trzin 2/08 54 

Sklep o sprejemu obvezne razlage določila 2 .točke 9. člena Odloka o sprejetju 
dopolnitev in sprememb ZN za OIC Trzin (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 5/90) 3/08 59 

Sklep o spremembah Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ZN za OIC 
Trzin, št. ž-19/2008 z dne 10.3.2008 3/08 63 

Sklep o spremembah Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem 
načrtu območja T3 Trzin Center, št. ž-5/2008 z dne 25.1.2008 3/08 62 

Sklep o sprejemanju pobud v okviru postopka priprave občinskega prostorskega načrta 4/08 70 

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno 
realiziranem naselju Trzin - Mlake (T1 in T4) 

4/08 71 

Sklep o sprejemu Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin 5/08 73 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin 5/08 73 

Sklep o sprejemu Odloka o veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov po 
sprejetju strategije prostorskega razvoja Občine Trzin 5/08 109 

Odlok o veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov po sprejetju strategije 
prostorskega razvoja Občine Trzin 5/08 110 

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu območja T3 Trzin Center - spremembe 2008 7/08 123 

Uradni popravek 2. člena Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin 8/08 124 

Sklep o sprejemu obvezne razlage določila 3 .točke 12. člena Odloka o UP za dopolnilno 
gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin - Mlake (T1 in T4) /Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 7/1997 in Ur. vestnik Občine Trzin, št. 1/98/ 

9/08 128 

Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin - Mlake (T1 in T4) 9/08 159 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin -  Mlake (T1 in T4) v Občini Trzin 9/08 160 

 
 
 

I 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/T3.UN.1999.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/12-1-2008,%20%20%20sklepi%20-%20pobude.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/Sklep%20o%20zacetku%20priprave%20spremembe%20PA_T31%20-%20koncna%20verzija.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/SKLEP%20o%20zacetku%20priprave%20spremembe%20PA_T1%20T41-%20koncna%20verzija.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-4-2008,SKLEP-obvezna_razlaga.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/Sklep%20o%20spremembah%20sklepa%20o%20zacetku%20priprave%20PA_T11.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/sklep%20o%20spremebah%20o%20sklepa%20o%20zacetku%20priprave%20spremembe%20PA_T3.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/Sklep%20o%20roku%20za%20OPN%20pobude.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/6.1%20Sklep%20o%20JR%20in%20JO.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-2-SKLEP-strategija-prost-razvoja.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-2-ODLOK_STRATEGIJA_potrjena_koncna_verzija.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-3-2008,SKLEP-veljavnost_PIA.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-3-2008,ODLOK-veljavnost_PIA.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/6.1%20Sklep%20o%20JR%20in%20JO_1.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/17-2-2008,sklep_popravek_SPRO,%2010-09-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-1-2008,obvezna-razlaga,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-1-2008,skl_Odlok_PUP_t-1inT4,%2012-11-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-1-2008,skl_Odlok_PUP_t-1inT4,%2012-11-2008_1.doc
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1.2 Stavbna zemljišča   

 
 
1.3 Varstvo okolja - komunalni odpadki   

 

Sklep o sprejemu Investicijskega programa za razširitev in sanacijo obstoječe deponije Dob ter 
ureditev centra za ravnanje z odpadki  3/08

 
61
 

Sklep OS o določitvi pričetka izvajanja javne službe zbiranja, odvoza in predelave organskih 
odpadkov 1.6.2008 3/08 61

 
 
1.4 Gospodarske javne službe - komunalne zadeve   

 
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin 3/08 57 

Sklep OS o seznanitvi z Letnim poročilom o kvaliteti pitne vode v Občini Trzin za leto 2007 4/08 66 

Sklep OS o seznanitvi z informacijo o dinamiki projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z 
odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana 10/08 182

 
 
1.5 Stanovanjska dejavnost - poslovni prostori   

 
 
1.6 Ceste - promet   

 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah  9/08 155

Pravilnik o cenah za odstranitev, hrambo in razgradnjo zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil v 
občini Trzin 9/08 169

 
 
1.7 Ostalo   

 
Sklep o izvzemu zemlj. parc.št. 1573/26, 1573/27 in 1573/29 k.o. Trzin iz javnega dobra 2/08 51 

Sklep o izvzemu zemlj. parc.št. 1625 k.o. Trzin iz javnega dobra 2/08 51 

Sklep o vračilo sorazmernega deleža sredstev, vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje 9/08 157

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemlj. parc.št. 1599/7, vpisanega v z.k. vložku Seznam 
VI., k.o. Trzin 9/08 159

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-10-2008,SKLEP-Prodnik_pricetek_1.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-1-2008,ODLOK_GJS_16-04-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-2-2008,%20%20porocilo_voda_prodnik,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-4-2008,%20skl_inf_R-cero,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-7-2008,Odlok_CESTE_sprem_dopoln,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/Pravilnik_o-cenah-za-odstranitev-neprav-park-vozil.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-5.1-2008,%20%20SKLEP-izvzem_javno_dobro_3_parcele.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-5.2-2008,%20%20SKLEP-izvzem_javno_dobro_1_parcela.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-8-2008,sklep_telefonija,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-11-2008,izvzem%20iz%20javnega%20dobra,%2029-10-2008.doc
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2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
2.1 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport   

 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2008  1/08 1 

Sklep občinskega sveta glede kandidatov za ravnatelja OŠ Trzin 2/08 53 

Sklep OS o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti Vrtca s 
1.8.2008 6/08 121

Sklep OS o seznanitvi z vsebino poročil športnih društev v Občini Trzin o izvedenih programih 
športa v letih 2006 in 2007 8/08 125

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2009  9/08 164

 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtca s 1.1.2009 10/08 182

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 10/08 183

 
 
2.2 Kultura   

 
Sklep OS o obravnavi Poročila župana o uresničevanju Občinskega programa kulture za obdobje 
2004 - 2007 za leto 2007 4/08 70 

Sklep OS o seznanitvi z dejavnostjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale, 
Območna izpostava Domžale in Poročilom o izvajanju programa OI JSKD Domžale za leto 2007 8/08 124

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino 
Trzin" 9/08 128

Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena 9/08 153

Odlok o lokalni javni arhivski službi in ustanovitvi arhiva Občine Trzin  9/08 158

 
 
2.3 Sociala   

 
Sklep o potrditvi cene za storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči" 3/08 59 

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2007 3/08 60 

Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev "pomoč na domu" od 01.07. 2008 dalje 4/08 65 

Sklep OS o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialnovarstvene storitve 
"pomoč na domu" v Trzinu za leto 2007 4/08 66 

Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju investicijskega programa za investicijo 
"izgradnja doma za starejše v Trzinu" 4/08 67 

Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev "pomoč na domu" od 1.1. 2009 dalje 10/08 182

 
 
2.4 Zdravstvo   

 
Sklep OS o seznanitvi z vsebino predloga pisma o nameri in soglasju, da za obdobje 20 let javni 
zavod Lekarna Ljubljana v obliki enote v Trzinu izvaja lekarniško dejavnost 6/08 121

Sklep OS o seznanitvi z vlogo gospe Mirjam Svetlin za podelitev koncesije na območju patronažne 
dejavnosti in predlogu OS, da se koncesija v obsegu 0,5 tima podeli 6/08 122

 
2.5 Ostalo   

III 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/12-03-2008,%20letni%20program_sporta_2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-10.2-2008,%20%20%20sklep%20ravnatelj%20OS%20Trzin.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-7-2008,sklep_cena_vrtec,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/17-5-2008,sklep_porocila_drustev,%2010-09-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-4-2008,Letni_program_sporta_2009,%2012-11-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-6-2008,%20skl_cena_vrtec,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-9-2008,%20%20sklep_program_kulture,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/17-1-2008,sklep_OI%20JSKD,%2010-09-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-2-2008,odlok_zavod,29-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-6-2008,Odlok_Jefacnk,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-9-2008,odlok_arhiv,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-7-2008,CSD_cena.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-7.1-2008,CSD_porocilo_07.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-1-2008,%20%20cena_pomoc_na_domu,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-1-2008-1,%20%20porocilo_dom_pocitka,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-3-2008,%20%20porocilo_trzinski_dom,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-5-2008,%20skl_cena_pomoc_na_domu,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-8.1-2008,skl_LEKARNA,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-8.2-2008,sklep_patronazna_dejavnost,%2016-07-2008.doc
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3. FINANCE IN GOSPODARSTVO 
 

3.1 Proračun   

 

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2007  2/08  
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Splošni del Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2007 2/08 14 

Posebni del Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2007 2/08 20 

Sklep o odpisu terjatev z rokom zapadlosti v letih 2000, 2001 in 2002 2/08 53 

Sklep občinskega sveta o seznanitvi s premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2007 4/08 67 

Sklep o seznanitvi OS s polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za 
leto 2008  6/08 114

Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2008 s pripadajočimi 
dokumenti in obrazložitvami 6/08 114

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2008 6/08 116

Sklep o sprejemu Dopolnjenega Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2008 in leto 2009 6/08 114

Dopolnjeni Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2008 in leto 2009 6/08 115

Dodatni sklep k Dopolnjenemu Načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2008 in leto 2009 6/08 118

Sklep OS o seznanitvi z obvestilom župana o nakazilih solidarnostne pomoči ob naravni nesreči 
- katastrofalnem neurju najbolj prizadetim občinam in še posebej Občini Sv. Jurij ob Ščavnici 8/08 125

Sklep OS o sprejemu predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2009 in Odlok o 
spremembah Proračuna OT za leto 2009 

9/08
9/08

139
140

Sklep o sprejemu predloga Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2009 in 2010 9/08 147

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in 
leto 2010 9/08 147

Sklep o sprejemu spremembe Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010 10/08 176

Sklep OS o sprejemu predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2010   10/08 177

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2010 10/08 177

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in 
vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2009 v občini Trzin  10/08 187

 
 
3.2 Davki, takse in kazni  
  
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2009  9/08 168

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun NUSZ za leto 2009 9/08 168

 

IV 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-1-2008,%20%20%20sklep%20-Zakljucni_racun_2007.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/(Splo_232ni%20del%20prora_350una)%202%20indeksa%20V2_1.pdf
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/posebni_del_ZR-PRO-2007_2.pdf
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-9-2008,%20%20SKLEP-terjatve-odpis.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-4-2008,%20%20premozenjska_sklep,11-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1-2008,sklep_polletno_porocilo_zupana,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1.2-2008,skl_sprejem_REB_PRO,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1.4-2008,odl_REB_PRO,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1.3%20-2008,skl_dopolnj_nacrt_pridob_razpolag_08-09,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1.3_DOPOLNJENI%20Nacrtprid.inrazp.0809.xls
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-4.1.3-2008-ds,dodatni_sklep_nacrt_prod_razp_zemlj,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/17-7-2008,sklep_seznanitev_solidar_pomoc_nakazila,%2010-09-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-4.1-2008,skl_sprejem_pro_dok_2009,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-4.1-2008,odlok_PRO_2009,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-4-3-2008,sklep%20_nacrt_pridobivanja_razpolaganja,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/Nacrtprid.inrazp.2009%20in2010.xls
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-1-2008,%20skl_sprem_Nacrta_pridobivanja_razpol_za_2009_2010,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-2-2008,%20skl_sprejem_pro_dok_pro-za_2010,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-2-2008,%20Odlok__pro_2010,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/20-9-2008,%20skl_o_povpr_gradb_ceni_2009,%2010-12-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-6-2008,Skl_vrednost_tc_obc_takse_2009,%2012-11-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-5-2008,sklep_dolocitev_vrednosti_tock_za_NUSZ,%2012-11-2008_1.doc
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3.3 Osebni in drugi prejemki   

 
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin  6/08 112

Sklep o sprejemu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem svetu Občine Trzin 9/08 161

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v občinskem svetu Občine Trzin 9/08 161

 
 
3.4 Delitev premoženja   

 
 
3.5 Gospodarstvo in kmetijstvo   

 
 
3.6 Ostalo   

 
Sklep Občinskega sveta glede razpolaganja z občinskimi zemljišči, ki so namenjena splošni rabi 
(kot npr. zelenice, prostori za smeti - kontejnerje, parkirni prostori, igrišča) 6/08 111

Sklep Občinskega sveta o prodaji zemljišča parc.št. 887/8 k.o. Trzin in dela zemljišča s parc.št. 
887/9 k.o. Trzin, zmanjšanega za površino vodnjaka in prostora, ki ga zasedajo posode sosedov 
za odpadke, Katjuši CHVATAL 

6/08 112

Sklep OS o soglasju s sodno poravnavo med Občino Trzin in družbo MAAR d.o.o., sklenjeno dne 
30.9.2008 9/08 139

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-2-2008,pravilnik_sejnine,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-2-2008,sklep_sprejem_Pravilnika_fin_svetn_skupin,%2012-11-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/19-2-2008,Pravilnik_fin_svetn_skupin,%2012-11-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-1.1-2008,%20sklep_glede_razpolaganja_z_zemljisci_v_lasti_obcine_Trzin,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-1.3%20-2008,sklep_prodaja_zemlj_CHVATAL,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-3-2008,sklep_poravnava%20MAAR,%2029-10-2008.doc
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4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
 
4.1 Lokalna samoupravna skupnost   

 
Sklep OS o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o 
podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2008  3/08 60 

Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih 
priznanj in nagrad za leto 2008 3/08 60 

Sklep OS glede obravnave pobude Zbora občanov, sklicanega za območje Mengeške ceste, 
Jemčeve in Habatove ulice in ulice Za hribom glede ustanovitve četrtne skupnosti za območje 
navedenih ulic 

6/08 122

Sklep o spremembi Sklepa o razrešitvi in imenovanju članov občinskega Sosveta za varnost 9/08 158

 
 
4.2 Občinski svet in njegovi organi   

 
Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2008 1/08 3 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice in članov Komisije za občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine  8/08 125

Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za sestavo seznama upravičencev do vračila 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Trzin  8/08 126

 
 
4.3 Župan, uprava občine in njeni organi   

 
 
4.4 Predstavniki občine ali občinskega sveta   

 
Sklep OS o predlogu za imenovanje Marjetice ŽELEZNIK za predstavnico javnosti pri reševanju 
pritožb zoper policiste  1/08 4 

Sklep OS o izdaji soglasja k imenovanju gospe Martine Šorn Povšnar iz Občine Mengeš za 
predstavnico ustanoviteljev v Svetu OŠ Roje v drugem letu mandatnega obdobja od 1.4.2008 do 
31.3.2009 

 2/08 53 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Mete Železnik in Mateje Chvatal za članici sveta JZ OŠ 
Trzin s strani ustanovitelja zavoda 2/08 54 

Sklep o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale   3/08 61 

 
 
4.5 Nadzorni odbor   

 

Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2008 2/08 51 

Sklep OS o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2008 2/08 51 

Sklep OS o seznanitvi z dokončnimi poročili o opravljenem nadzornem pregledu nabav in prodaj 
občinskega premoženja v letu 2006, pregledu poslovanja OŠ Trzin - Enota Vrtec za leto 2007 in 
nadzornem pregledu Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2007 

10/08 187
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http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-8-2008,sklep_obc_priznanja.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-8-2008,predlog-komisije-priznanja.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-10-2008,sklep_cetrtna%20skupnost,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-10-2008,SOsvet_za_varnost_spremembe,%2029-10-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/12-05-2008,%20letni%20nacrt%20dela%20OS%20za%202008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/17-8-1-2008,sklep_Stebe_nad_cl_komisije_za_obc_priznanja,%2010-09-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/sklep_komisija_telefonija_dopolnitev.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/12-06-2008,%20sklep%20-%20imenovanje%20v%20senat%20za%20resevanje%20pritozb%20zoper%20policiste.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-10.1-2008,%20%20OS-Roje.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-10.3-2008,%20%20%20sklep%20razresitev_Chvatal_Mateja.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/14-9-2008,SKLEP-knjiznica.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/LETNI%20PROGRAM%20DELA%20NO%20TRZIN%202008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-3-2008,%20%20SKLEP-letni_program_dela_NO.doc
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4.6 Občinska volilna komisija   

 
 
4.7 Volitve   

 
 
4.8 Informiranje   

 

Sklep OS o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev 
za obdobje od julija 2007 do februarja 2008 2/08 52 

Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2007 2/08 52 

Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb ZDIJZ s strani uprave in vodstva Občine 
Trzin v letu 2007 2/08 52 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin 4/08 68 

Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o 
delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 6/08 122

Sklep OS o soglasju k predlogu Finančnega načrta in Cenika za Odsev za leto 2009 9/08 151

 
 
4.9 Ostalo   

 
 

 

VII 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-6-2008,%20%20SKLEP-porocilo_urednika_odsev.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-6.2-2008,%20%20SKLEP-fin_porocilo__odsev.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/13-7-2008,%20%20SKLEP-ZDIJZ.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/15-7-2008,%20ODSEV-sprem-odloka,%2011-06-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/16-9-2008,skl_Odlok_Odsev_UPB1,%2016-07-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/18-4.4-2008,skl-fin-nacrt_ODSEV,%2029-10-2008.doc
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5. URADNI POPRAVKI 
 
Uradni popravki   

 

Uradni popravek Odloka Proračunu Občine Trzin za leto 2009 (št. 11-1.1/2007 z dne 19.12.2007) 
in Sklepa OS o sprejemu obvezne razlage določila 4. točke 7. člena Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin - Mlake (Ur. vestnik 
Občine Domžale, št. 7/1997)- /št. sklepa 11-12/07 z dne 19.12.2007/ 

1/08 9 

Uradni popravek Letnega načrta dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2008, št. 12-5/08 z 
dne 23.01.2008 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 1/08 - stran 3) 3/08 64 

Uradni popravek naslova in podnaslovov Ur. vestnika št. 2/08 3/08 64 

 
 

VIII 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/popravki_uradnega_vestnika_st.11-2007.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/12-5-08,corr_letnega_programa_dela_OS,skl_z_23-2008.doc
http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/z-24-2008,uradni%20popravek%20naslova%20ur.vestnika%202-2008.doc
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