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URADNI VESTNIK
KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV OBČINE TRZIN,

sprejetih in objavljenih v letu 2011

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 sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v 
OIC 3/11 103

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih aktov po sprejetju 
strategije prostorskega razvoja Občine Trzin 3/11 103

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin 
– izvedbeni del 6/11 137

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Ur. vestnik Občine 
Trzin, št. 08/2010) 7/11

141

Seznanitev OS s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trzin - izvedbeni del 7/11 141

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CT 5/1 Brodišče 10/11 227

1.2 Stavbna zemljišča 

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Trzin 3/11 97

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pomožnih objektov 5/11 130

1.3 Varstvo okolja - komunalni odpadki 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna napra-
va Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah 8/11 182

1.4 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve 

Sklep o seznanitvi OS s Poročilom o izvedenih ukrepih iz načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za 
leto 2010 2/11 29

Sklep o seznanitvi s Poročilom o kakovosti pitne vode iz vodooskrbnih sistemov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2010 4/11 109

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 2010, s 
Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2010 ter s 
Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2010

4/11 109

Sklep o soglasju k pridružitvi občin Cerklje na Gorenjskem in Moravče v solastnino komunalne infrastruk-
ture (sistem CČN) 4/11 112

Razpis posojil za ugodno kreditiranje spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije na območju občine Trzin v letu 2011 4/11 117
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Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP CČN Domžale – Kamnik d.o.o. za leto 2010 5/11 121

1.5 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori 

Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora na Mengeški 9 7/11 158

Javna dražba za oddajo v najem poslovnega prostora v PT na Ljubljanski 85 7/11 158

Sklep o podaljšanju veljavnosti Stanovanjskega programa Občine Trzin za obdobje od leta 2002 do 2010 10/11 226

1.6 Ceste – promet 

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin 1/11 16

Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2010 in seznanitev z Oceno varnostnih razmer v 
Občini Trzin za leto 2010 4/11 110

1.7 Ostalo 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite in reševanja in civilne ob-
rambe v Občini Trzin v letu 2010 4/11 110

2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.1 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 1/11 10

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2011 1/11 16

Javni razpis za izbiro izvajalcev športno rekreativnih prireditev Občine Trzin v letu 2011 1/11 22

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Trzin za leto 2011 1/11 23

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za leto 2010 5/11 121

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2010 5/11 122

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2010 5/11 122

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin v letu 2010 7/11 141

Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov športa v Občini Trzin 7/11 142

Sklep o soglasju k imenovanju g. Jemec Viktorja iz Občine Lukovica za člana Sveta OŠ Roje 7/11 155

Razpis za podelitev štipendije Občine Trzin nadarjenim dijakom ali študentom ali štipendije dijakom ali 
študentom iz manj premožnih družin v občini Trzin za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012 8/11 184

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2012 9/11 205

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Trzin za leto 2012 10/11 236

2.2 Kultura 

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, izobraževanje, šport in 
turizem Trzin« 1/11 1

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Trzin za leto 2011 1/11 19
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Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2010 5/11 122

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2010 5/11 122

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture  v Občini Trzin za leto 2010 7/11 153

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin 8/11 170

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2012 9/11 208

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Trzin za leto 2012 10/11 230

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člana Sveta Območne izpostave JSKD Domžale 10/11 238

2.3 Sociala 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin 1/11 14

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin 1/11 23

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči« 3/11 33

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2010 3/11 33

Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev »pomoč družini na domu« 4/11 110

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2010 5/11 121

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih 
dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Obči-
ne Trzin

7/11 155

Sklep o potrditvi cene za socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu 9/11 193

Dodatni sklep o določitvi višine plačila stroškov za socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu 9/11 193

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin za leto 2012 10/11 235

2.4 Zdravstvo 

Sklep OS o soglasju k imenovanju gospoda Janeza SVOLJŠAKA za direktorja javnega zavoda Zdrav-
stveni dom Domžale 2/11 30

2.5 Ostalo 

Pravilnik o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj podro-
čij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 1/11 12

Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 
področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2011 1/11 21

Pravilnik o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj podro-
čij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 8/11 166

Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj 
področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2012 10/11 233



URADNI VESTNIK Občine Trzin - kazalo 2011

IV

3. FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.1 Proračun

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2011 in 2012 1/11 1

Sklep o sprejemu Proračuna za leto 2011 1/11 3

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2011 1/11 3

Sklep o sprejemu Proračuna za leto 2012 1/11 6

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2012 1/11 6

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2010 – sklep 3/11 33

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2010 – splošni del 3/11 34

Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2010 – posebni del 3/11 50

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2010 4/11 111

Sprememba Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leti 
2011 in 2012 4/11 113

Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2011 5/11 123

Dodatni sklep o seznanitvi z obrazložitvijo župana o izvrševanju ciljev Strategije razvoja OT za obdobje 
2005 do 2010 5/11 123

Sprememba Načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leti 2011 in 
2012 5/11 124

Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna OT za leto 2011 5/11 125

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2011 5/11 125

Sklep o sprejemu predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2011 II 8/11 161

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2011 II 8/11 161

Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2012 9/11 194

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2012 9/11 194

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trzin za leto 2013 9/11 199

Sklep o sprejemu predloga Proračuna za leto 2013 – prva obravnava 9/11 205

Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2013 10/11 217

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2013 10/11 217

3.2 Davki, takse in kazni 

Sklep o prenehanju veljavnosti Tarife upravnih taks v Občini Trzin 4/11 111

Odlok o turistični taksi v Občini Trzin 10/11 223

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vred-
nosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2012 v Občini Trzin 10/11 224

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavb-
nega zemljišča za leto 2012 v Občini Trzin 10/11 225

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2012 10/11 225
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3.3 Osebni in drugi prejemki 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin 7/11 156

3.4 Delitev premoženja

3.5 Gospodarstvo in kmetijstvo 

Odlok o dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na območju Občine Trzin 2/11 29

Razpis posojil za ugodno kreditiranje kmetijstva v občini Trzin za leto 2011 4/11 114

Razpis posojila za ugodno kreditiranje podjetništva in ostalega zasebništva v občini Trzin za leto 2011 4/11 115

Pravilnik o podelitvi nagrad za dosežke na področju inovacij v občini Trzin 7/11 153

Javni razpis za posredovanje predlogov za podelitev nagrad Občine Trzin za leto 2011 na področju inovacij 8/11 186

3.6 Ostalo

4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

4.1 Lokalna samoupravna skupnost 

Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2011 1/11 19

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsedni-ka/co, namestnik-a/co predsedni-ka/ce, 
člane ter namestnike članov občinske volilne komisije 2/11 30

Sklep o soglasju s predlogom Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi 
občinskih priznanj in nagrad za leto 2011 3/11 104

Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za 
leto 2011 3/11 105

Sklep o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Občinske volilne komisije 3/11 105

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za namestnike članov občinske volilne komisije 3/11 105

Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost 5/11 134

Sklep o imenovanju članov Sosveta za varnost izmed občanov 7/11 157

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za namestnike članov občinske volilne komisije 7/11 157

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in čla-
nov Občinske volilne komisije 8/11 183

Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 9/11 214

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 9/11 215

Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin 9/11 215

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za namestnika člana Občinske volilne komisije Občine 
Trzin 9/11 215

Sklep o dopolnitvi Sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin 10/11 227

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in čla-
nov Občinske volilne komisije 10/11 227
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4.2 Občinski svet in njegovi organi 

Letni načrt dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2011  2/11 27

Sklep o začasni popolnitvi sestave delovnih teles občinskega sveta 4/11 112

Sklep o seznanitvi z obvestilom župana o prenehanju mandata člana občinskega sveta gospoda Valenti-
na Kolenca 4/11 113

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnega odbora za območje OIC Trzin 5/11 130

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednice in članov Statutarno pravne komisije 5/11 131

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta 
za gospodarstvo in kmetijstvo 5/11 131

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta 
za finance 5/11 132

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta 
za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev 5/11 132

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta 
za gospodarske javne službe 5/11 132

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora občinskega sveta 
za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost društev 5/11 133

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednice in članov Komisije občinskega sveta 
za občinska priznanja, proslave in promocijo občine 5/11 133

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izvolitvi predsednice in članov Komisije za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja 5/11 134

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje 5/11 134

Sklep o potrditvi mandata občinski svetnici 8/11 184

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izvolitvi predsednice in članov Komisije za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja 10//11 226

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 2010 2/11 25

4.4 Predstavniki občine ali občinskega sveta 

Sklep o predlogu za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani 1/11 18

4.5 Nadzorni odbor 

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občne Trzin 1/11 18

Sklep o seznanitvi OS z letnim programom dela Nadzornega odbora za leto 2011 2/11 25

Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2011 2/11 25

Sklep o seznanitvi NO s končnim poročilom o pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 in s končnim 
poročilom NO o nadzoru porabljenih sredstev za izgradnjo Doma starejših Trzin 2/11 26

Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu prihodkov Občine Trzin za leto 2008 2/11 26

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru porabljenih sredstev za izgradnjo Doma starejših Trzin 2/11 27
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Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom NO o pregledu javnih razpisov izvedenih v obdobju od 
30.06.2010 do 31.03.2011 in o seznanitvi z dokončnim poročilom NO o pregledu odprave pomanjkljivosti 
pri porabi občinskih sredstev za leto 2008 (za Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet)

8/11 179

Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu javnih razpisov izvedenih v obdobju od 30.062010 do 
31.03.2011 8/11 180

Končno poročilo Nadzornega odbora o pregledu odprave pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za 
leto 2008 8/11 181

Seznanitev s končnim vmesnim poročilom o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca in Dokončnim 
poročilom Nadzornega odbora o pregledu odprave pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za leto 
2008 (Strelsko društvo)

9/11 211

Vmesno poročilo o nadzoru nad financiranjem gradnje vrtca 9/11 211

Poročilo o pregledu odprave pomanjkljivosti pri porabi občinskih sredstev za leto 2008 (Strelsko društvo) 9/11 213

4.6 Občinska volilna komisija 

4.7 Volitve 

Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2010 2/11 29

4.8 Informiranje 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 
2010 2/11 29

Sklep o seznanitvi OS s Poročilom glavnega in odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za leto 
2010 3/11 104

Sklep o seznanitvi OS s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2010 3/11 104

Sklep o imenovanju glavnega in odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev 4/11 111

Finančni načrt glasila Odsev za leto 2012 10/11 221

4.9 Ostalo 

5. URADNI POPRAVKI

Uradni popravki 

Uradni popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trzin - izvedbeni del 7/11 156



URADNI VESTNIK Občine Trzin - kazalo 2011

VIII


