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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0007/2023-15 

Datum: 15. 2. 2023 

 

 

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, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 15. februarja 2023, sprejel 

 

PROGRAM  DELA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TRZIN  

ZA LETO 2023 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Trzin se bo v prvem polletju leta 2023 sestal predvidoma na štirih rednih sejah.  

 

V drugi polovici leta 2023 se bo Občinski svet Občine Trzin predvidoma sestal na treh rednih sejah.  

 

Župan lahko po potrebi v skladu z zakonom, Statutom Občine Trzin in Poslovnikom Občinskega sveta 

Občine Trzin skliče tudi izredno ali dopisno sejo občinskega sveta. 

 

2.  

 

Na rednih sejah, sklicanih v prvem polletju leta 2023, bo župan predvidoma uvrstil v predloge dnevnih 

redov sej: 

- Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta, 

- Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta,  

- Imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta 

Občine Trzin ter Nadzornega odbora Občine Trzin: Sklep o imenovanju predsednika, namestnika 

predsednika in članov Statutarno-pravne komisije; Sklep o imenovanju predsednika, namestnika 

predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe, okolje in prostor; Sklep o 

imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za finance in premoženje; 

Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za socialno politiko, 

zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; Sklep o imenovanju predsednika, namestnika 

predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Sklep o 

imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine; Sklep o imenovanju predsednika, namestnika 

predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Trzin,  
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- Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin, 

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica,  

- Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2023 v Občini Trzin, 

- Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin,  

- Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2023-2026, 

- Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2023, 

- Letni program športa v Občini Trzin za leto 2023, 

- Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023, 

- Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Sveta Javnega 

zavoda Osnovna šola Trzin, 

- Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 

2022, 

- Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2022, 

- Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2022, 

- Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 

občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2023, 

- Letno poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Komenda, 

Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Trzin za leto 2022, 

- Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske zasnove 

glasila, 

- Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2022 – skrajšani postopek,  

- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023 – skrajšani postopek,  
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih 

predstavnikov Občine Trzin, 

- Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo osrednja Slovenija - vzhod za leto 

2022 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči za leto 2023«, 

- Strategija za mlade v občini Trzin, 

- Morebitni postopki v zvezi pripravo in razlago prostorskih aktov (obvezne razlage, lokacijske 

preveritve, priprava RPN, OPN in OPPN). 

 

 

Na sejah, sklicanih v drugi polovici  leta 2023, bo župan predvidoma uvrstil na dnevne rede sej: 

- Seznanitev Občinskega sveta s polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji proračuna 

v prvi polovici leta 2023, 

- Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2022, 

- Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2024 v Občini Trzin, 

- Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin, 

- Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2024,   

- Letni program športa v Občini Trzin za leto 2024, 

- Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2024, 

- Morebitni postopki v zvezi pripravo in razlago prostorskih aktov (obvezne razlage, lokacijske 
preveritve, priprava RPN, OPN in OPPN), 

- Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2023 – skrajšani postopek, 
- Proračun Občine Trzin za leto 2024 in 2025 – prva obravnava, 
- Proračun Občine Trzin za leto 2024 in 2025 – druga obravnava. 

 



  

 
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 Občinskega 

sveta Občine Trzin tudi druge zadeve. 

 

4. 

 

Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2023 prične veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 900-0009/2023-1 

     

 

                                                                                                                                Župan Občine Trzin 

                                                                                                                                      Peter LOŽAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/2023, z dne 16. 2. 2023, 

- arhiv, tu. 


