
I

KAZALO URADNEGA VESTNIKA ZA LETO 2010

 KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV OBČINE TRZIN 
sprejetih in objavljenih v letu 2010

URADNI VESTNIK
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. ur.vestnika: Stran:

Sklep o javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin 1/10 7
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju podrobnejšega 
prostorskega načrta za območje T-11, T-12 in PUP OIC Trzin

 2/10 10

Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Občine Trzin 4/10 92
Sklep o sprejemu obvezne razlage Odloka o  sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območja ureditvenih zasnov 
Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij

 5/10  98

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del 8/2010
OPN grafike

128

1.2 Stavbna zemljišča 

1.3 Varstvo okolja - komunalni odpadki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin 2/10 9
Pravilnik o zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov v Občini Trzin 3/10 89

1.4 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve 

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov 2/10 14

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije 2/10 23

Sklep o seznanitvi OS s Poročilom o kakovosti pitne vode 5/10 94

Dodatni sklep - poziv JKP Prodniku naj pripravi poročilo o mehanski čistosti oziroma onesnaženosti pitne vode  5/10 94

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2009, s Poročilom o izva-
janju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2009 ter s Poročilom o izvajanju gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2009   

5/10 95

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 6/10 115

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP CČN Domžale - Kamnik za leto 2009  6/10 115

Sklep o seznanitvi s Poročilom o fizikalni kakovosti pitne vode 8/10 181

Dodatni sklep glede kakovosti pitne vode 8/10  181

1.5 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori 
Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora 3/10 90
Javna dražba za prodajo zasedenega stanovanja 3/10 90
Razpis stanovanjskih posojil OT 5/10 108
Javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja v najem za največ dvočlansko gospodinjstvo 5/10 109
Javna dražba za prodajo poslovnega prostora 10/10 187

1.6 Ceste – promet 
Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2009 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v Občini Trzin za leto 
2009  

 3/10 86

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o prometni ureditvi in zagotavljanju varnosti v prometu po lokalnih cestah in jav-
nih poteh na območju dela naselja Trzin (Grajska cesta, Habatova ulica, Jemčeva cesta in Cesta Za hribom) 

12/10 197

1.7 Ostalo 
Poslovnik o delu Komisije pri oceni uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev 2/10 12
Sklep o imenovanju Komisije za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva pri uporabi prisilnih sred-
stev 

3/10 91
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2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.1 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 1/10 6
Sklep - vloga Smučarskega društva za odpis dolga 2/10 11
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje 2/10 11
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale 2/10 12
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto2009  3/10 84
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom OŠ Roje za leto 2009  3/10 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2009  3/10 84
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin  3/10 85
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Športnega društva Trzin za leto 2009  5/10 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Kolesarskega društva Felixi Trzin za leto 2009  5/10 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Planinskega društva Onger za leto 2009 5/10 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Orientacijskega kluba Trzin za leto 2009 5/10 95
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva Samokres za leto 2009 5/10 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Strelskega društva Trzin za leto 2009 5/10 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Šahovskega društva Trzin za leto 2009 5/10 98
Razpis za podelitev štipendije Občine Trzin nadarjenim dijakom ali študentom in štipendije dijakom ali študentom iz manj 
premožnih družin v Občini Trzin za šolsko oziroma študijsko leto 2010/2011

9/10 184

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin, spremembe in dopolnitve pravilnika 12/2010 194
Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin, spremembe in dopolnitve pravilnika 12/2010 194

2.2 Kultura 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2010 1/10 4
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2009  3/10 84
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2009  3/10  84
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin za leto 2009  3/10  86
Sklep o predhodnem soglasju k predlogu Statuta javnega zavoda Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin   3/10  86
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom KUD-a Franc Kotar Trzin za leto 2009  5/10  97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva za zaščito mladosti Trzin za leto 2009  5/10  97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Turističnega društva Kanja Trzin za leto 2009  5/10  98
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin  5/10 98 
Statut Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin 06/10 119
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2011  12/10  195 

2.3 Sociala 
Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev »pomoč družini na domu 2/10 10
Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev “ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči”   3/10 85
Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2009 3/10 85
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Župnijske Karitas za leto 2009 5/10 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva prijateljev mladine za leto 2009  5/10 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Društva upokojencev Trzin za leto 2009 5/10 97
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medgeneracijskega društva Jesenski cvet za leto 209 5/10 98

2.4 Zdravstvo 
Sklep o seznanitvi z letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2009 5/10 95

2.5 Ostalo 
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Območnega združenja VVS Domžale Sekcija VVS Trzin za leto 2009 5/10 96
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Združenja borcev za vrednote NOB Občine Trzin za leto 2009 5/10 97

3. FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.1 Proračun
Sklep o uskladitvi Načrta razvojnih programov 2010 – 2013 s spremembami proračuna Občine Trzin za leto 2010 2/10 13

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009  3/10 35

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - splošni del  3/10 36

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2009 - posebni del  3/10 44

Sklep o spremembi Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in 2010  3/10 81
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Sklep o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010  3/10 81

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010  3/10 81

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Trzin na dan 31.12.2009 5/10 93

Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2009 in leto 2010  5/10 104-105

Sklep o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 112

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 112

Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna Občine Trzin za leto 2010 6/10 112

Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2011 - 2014 12/10 197

Sklep o tem, da je Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in 
2012 ustrezno pripravljen in primeren za nadaljnjo obravnavo

12/10 200

Sklep - Predlog Proračuna za leto 2011 - prva obravnava 12/10 200
Sklep - Predlog Proračuna za leto 2012 - prva obravnava 12/10 200
Dodatni sklep glede razveljavitve Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin 12/10 200
Sklep o seznanitvi OS s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2011  12/10 200
Sklep o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2011  12/10 200-202

3.2 Davki, takse in kazni 
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega 
stavbnega zemljišča za leto 2011 v Občini Trzin   

12/10 199

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2011 12/10 199
Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča za 
leto 2011 v Občini Trzin

12/10 199

3.3 Osebni in drugi prejemki 

3.4 Delitev premoženja

3.5 Gospodarstvo in kmetijstvo 
Razpis posojil za ugodno kreditiranje kmetijstva v Občini Trzin za leto 2010 5/10 107
Odlok o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost v Občini Trzin

6/2010 116

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 8/10 181

3.6 Ostalo
Razpis posojila za ugodno kreditiranje podjetništva in ostalega zasebništva v Občini Trzin za leto 2010 5/10 105
Razpis posojil za ugodno kreditiranje spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije na območju Občine Trzin 5/10 106

4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

4.1 Lokalna samoupravna skupnost 
Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2010 1/10 7
Sklep o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj 
in nagrad za leto 2010  

3/10 87

Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2010 3/10 87
Sklep o razrešitvi članice in imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Trzin 6/10 118
Sklep o imenovanju Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o spremembi sklepa 12/10 203

4.2 Občinski svet in njegovi organi 
Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2010  1/10  3
Sklep o ustanovitvi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   10/10  186
Sklep o izvolitvi predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  10/10  186
Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta Občine Trzin  10/10  186
Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Trzin  10/10  186
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona  10/10  187
Sklep o potrditvi mandata občinskega svetnika  10/10  187
Sklep o imenovanju predsednice in članov Statutarno pravne komisije  11/10  190
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za gospodarstvo in kmetijstvo  11/10  190
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za gospodarske javne službe  11/10  190
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Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za go-
spodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport ter dejavnost društev, odbora za socialno politiko, zdravstvo in 
dejavnost društev, odbora za finance, odbora za okolje in prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine in četrtnega odbora za območje OIC Trzin

11/2010 190

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za okolje in prostor  11/10  191
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za finance 11/10 191
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev 11/10 191
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev  11/10  191
Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije občinskega sveta za občinska priznanja, proslave in promocijo občine  11/10  192
Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje  11/10  192
Sklep o spremembi Sklepa o izvolitvi predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   11/10  192
 Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin  11/10  192

4.3 Župan, uprava občine in njeni organi 
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodice za leto 2009

3/10  86

4.4 Predstavniki občine ali občinskega sveta 
Sklep o imenovanju skupnega predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Roje  2/10 12
Sklep o imenovanju dveh predstavnikov v Svet javnega zavoda “Zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin 3/10 87
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ Trzin  6/10 118
Sklep o soglasju k imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Domžale  6/10 118
Sklep o imenovanju treh predstavnic ustanoviteljice v Svet zavoda OŠ Trzin 12/10 203

4.5 Nadzorni odbor 
Sklep OS o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora občine Trzin v letu 2009 1/10 1
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2009 1/10 1
Sklep OS o seznanitvi z dokončnim poročilom o opravljenem nadzornem pregledu poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 2008 1/10 2
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja KUD Franc Kotar Trzin za leto 2008 1/10 2
Sklep o seznanitvi OS z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2010 2/10 9
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2010 2/10 9
Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja kolesarskega društva Felixi za leto 2007 in Sklep o seznanitvi s poročilom 5/10 93 - 94
Sklep o seznanitvi s poročilom o stanju nedokončanih nadzornih pregledov  8/10 180

4.6 Občinska volilna komisija 

4.7 Volitve 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 3/10 87
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin  5/10 104
Sklep o objavi brezplačnih predvolilnih oglasov v času predvolilne kampanje v glasilu Odsev  6/10 118
Dodatni sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik  6/10 119
Sklep o določitvi volišč in območij volišč v Občini Trzin 7/10 126
Izid volitev župana in občinskih svetnikov v Občini Trzin 10. oktobra 2010 9/10 184
Sklep o seznanitvi s poročili Občinske volilne komisije 10/10 186
Izid volitev župana v Občini Trzin 24. oktobra 2010 – drugi krog rednih volitev župana 10/10 187

4.8 Informiranje 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja s strani uprave in vod-
stva Občine Trzin v letu 2009

 1/10 6

Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 2009 3/10 84

Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2009 3/10 84

Finančni načrt glasila Odsev za leto 2011 12/10 198 

4.9 Ostalo 

5. URADNI POPRAVKI

Uradni popravki 
Popravek Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo.« 1/10 8


