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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0003/2022-16 

Datum: 15. 6. 2022 

 

 

Na podlagi 36. člena 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, 30/18, 61/20 – 

ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel 

 

Spremembe in dopolnitve 

POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN 

 

 

1. člen 

 

(1) Tretji odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

12/20) se spremeni tako, da se glasi: 

»Sklic seje sveta s predlogom dnevnega reda in gradivo, ki bo obravnavano na seji, se pošlje občinskim 

svetnikom in županu, če ni sam sklicatelj seje. Članom delovnih teles sveta, ki niso člani sveta, se pošlje 

le vabilo na seje delovnih teles, ki so določene z vsakokratnim sklicem seje sveta, in katerih člani so, 

ter gradivo za točke, ki so na dnevnem redu sej teh delovnih teles.«  

 

2. člen 

 

(1) Na koncu drugega stavka prvega odstavka 30. člena se za besedo »nepremičnine« doda besedilo: 

»in sprejem investicijske dokumentacije, ki jo določa Statut Občine Trzin, za projekte, ki so 

sofinancirani s strani Evropske skupnosti in Republike Slovenije.« 

 

3. člen 

  

(1) Drugi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih 

teles se hrani v skladu z določili tega poslovnika in predpisi, ki urejajo arhiviranje in hrambo.« 

 

4. člen 

 

(1) Drugi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi: 
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»Izvirnike aktov sveta se pečati z žigom sveta in hrani v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo 

arhiviranje in hrambo aktov.« 

 

5. člen 

 

(1) Drugi odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Svet sprejme zaključni račun proračuna občine v eni obravnavi brez javne razprave.« 

 

6. člen 

 

(1) V prvem odstavku 103. člena se doda drugi stavek, ki se glasi: 

»Postopek za lokacijsko preveritev, tehnično posodobitev in kratek postopek sprememb in dopolnitev 

prostorskega akta po veljavni zakonodaji, se vodi po skrajšanem postopku.« 

(2) V četrtem odstavku se beseda »pripomb« nadomesti z besedo »stališč«.  

 

7. člen 

 

(1) V 106. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Vse druge akte se smiselno predlaga v obliki in po protokolu kot je določeno za odloke v 84. členu 

tega poslovnika.«  

 

8. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

 

(1) Te Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin pričnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

 

Številka: 007-0004/2022-1 

    

                                                                                                                           Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                Peter LOŽAR 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2022, z dne 1. 7. 2022, 

- arhiv, tu. 


