
URADNI VESTNIK
KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV OBČINE TRZIN,

sprejetih in objavljenih v letu 2014

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:

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče 5/14 90

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 
Brodišče in merilih za odmero komunalnega prispevka

7/14 116

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

3/14 32

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin 3/14 36

1.2 Stavbna zemljišča 

Sklep o višini stroškov opremljanja m2 parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s posamezno 
komunalno opremo

6/14 115

1.3 Varstvo okolja - komunalni odpadki 

Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - 
Kamnik 

5/14 85

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji "Očistimo Trzin 2014" 7/14 153

1.4 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve 

Lokalni energetski koncept Občine Trzin - Novelacija 2014 7/14 123

Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin 5/14 85

Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, 
Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

4/14 41

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik 
d.o.o. za leto 2013

7/14 155

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin v letu 
2013; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2013 in 
Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2013

7/14 155

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom družbe JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o. za leto 2013 7/14 154

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih 
za leto 2013

3/14 21

Razpis posojil za ugodno kreditiranje spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije na območju občine Trzin za leto 2014 

7/14 158

1.5 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori 

1.6 Ceste – promet 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trzin 7/14 154

Sklep o določitvi prometne ureditve mirujočega prometa v neposredni okolici sedeža Javnega zavoda Osnovna 
šola Trzin, Mengeška cesta 7b v Trzinu

5/14 113

1.7 Ostalo 

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin na parc. št. 1227/176 k.o. Trzin 2/14 18

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1581/6 in 1581/7, k.o. Trzin 3/14 31

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin - parc. št. 1600/36 in 107/7, k.o. Trzin 5/14 108

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin (parc. št. 1570/18, k.o. Trzin) 7/14 158

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin  (parc. št. 1260/6 in 815/4, obe k.o. Trzin) 11/14 190

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini 
Trzin v letu 2013

3/14 22
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2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI

2.1 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin 2/14 10

Spremembe Pravilnika o štipendiranju v Občini Trzin 3/14 21

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami 8/14 161

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Roje za leto 2013 7/14 156

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Trzin za poslovno leto 2013 7/14 155

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2013 7/14 156

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2013 5/14 105

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 
2014

1/14 1

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu študentu v Občini Trzin za študijsko leto 
2014/2015

8/14 161

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku iz manj premožne družine v Občini Trzin za šolsko 
leto 2014/2015

8/14 162

2.2 Kultura 

Sklep o sprejemu Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017 5/14 105

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2013 5/14 105

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2013 7/14 156

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2013 7/14 156

Sklep o sprejemu pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 
2014 - 2019

11/14 172

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Trzin za leto 2014 1/14 4

2.3 Sociala 

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev "ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči" 
za leto 2014

5/14 43

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2013 5/14 43

Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu 
za leto 2013

7/14 153

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2013 7/14 154

Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev 
humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju občine Trzin za leto 2014

1/14 6

2.4 Zdravstvo 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2013 7/14 153

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2013 7/14 153

2.5 Ostalo 

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 2014

1/14 2

3. FINANCE IN GOSPODARSTVO

3.1 Proračun

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2014 7/14 157

Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2013 5/14 44

Zaključni račun za leto 2013 - splošni del 5/14 45

Zaključni račun za leto 2013 - posebni del 5/14 53

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 5/14 85

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014 5/14 86

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31.12.2013 7/14 116

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 II 11/14 176

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014 11/14 176

Sklep o sprejemu Predloga Proračuna za leto 2015 v prvi obravnavi 11/14 181

Sklep o sprejemu Predloga Proračuna za leto 2016 v prvi obravnavi 11/14 181

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016 11/14 182

Sklep o seznanitvi s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin za obdobje od januarja do marca 2015; 
Sklep o začasnem financiranju

11/14 187
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3.2 Davki, takse in kazni

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti 
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin

11/14 181

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega stavbnega 
zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin

11/14 180

3.3 Osebni in drugi prejemki 

Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 - 2018 11/14 180

3.4 Delitev premoženja

3.5 Gospodarstvo in kmetijstvo 

3.6 Ostalo

Sklep o odpisu terjatev 2/14 15

4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST

4.1 Lokalna samoupravna skupnost 

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 7/14 119

Sklep o seznanitvi s predlogom Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 
pripravljenim za prvo obravnavo

5/14 104

Sklep o javni razpravi o predlogu Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 5/14 114

Sklep s katerim Občina Trzin pristopa k pobudi za ustanovitev nove Lokalne akcijske skupine (LAS) 7/14 119

Predlog Komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 
2014

5/14 106

Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 2014 5/14 106

Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj občine Trzin za leto 2014 2/14 18

4.2 Občinski svet in njegovi organi 

Letni načrt dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2014 2/14 16

Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta 9/14 164

Ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Trzin izvoljen g. Peter Ložar 9/14 165

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona 9/14 165

Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 9/14 164

Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 9/14 165

Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta g. Antona Kralja 10/14 166

Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 10/14 166

Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja 10/14 168

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 10/14 169

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo 10/14 169

Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo 10/14 169

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor 10/14 169

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 
društev

10/14 170

Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 10/14 170

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 10/14 170

Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe 10/14 171

Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije 10/14 171

Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine

10/14 171

Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin 10/14 171

4.3 Župan, uprava občine in njeni organi 

Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 
Vodice "Medobčinski inšpektorat in redarstvo" za leto 2013

5/14 44

4.4 Predstavniki občine ali občinskega sveta 

Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Medobčinskega muzeja Kamnik 3/14 31

III



4.5 Nadzorni odbor 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin 7/14 158

Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin 5/14 112

Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2014 in Letni program 
dela Nadzornega odbora za leto 2014

3/14 22

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2013 in Poročilo o delu NO 
Občine Trzin v letu 2013

3/14 23

Sklep o seznanitvi s Končnimi poročili Nadzornega odbora 3/14 25

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad pregledom realiziranih naložb v Jefačn kovo domačijo 3/14 26

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad financiranjem rušenja objekta in gradnjo novega 
skladiščno stanovanjskega objekta Trzin - Lopa

3/14 27

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru izplačevanja plač funkcionarjev in zaposlenih v občinski 
upravi ter z njihovim delom povezanih raznih oblik nagrajevanja, napredovanja in izplačil potnih stroškov ter 
dnevnic za leto 2011

3/14 29

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in 
dodeljevanju sredstev

5/14 109

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad upravnim poslovanjem in dodeljevanju sredstev 5/14 109

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin (mandat 2014 - 2018) 11/14 190

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom nadzora nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s 
prostori in dejavnostjo Centra Ivana Hribarja ter Končnim poročilom Nadzornega odbora o nadzoru nad 
programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev

11/14 172

Končno poročilo nadzora nad financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo 
Centra Ivana Hribarja

11/14 172

Končno poročilo Nadzornega odbora o nadzoru nad programskim in finančnim delom občinskega glasila 
Odsev

11/14 174

4.6 Občinska volilna komisija 

4.7 Volitve 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v občini Trzin. 7/14 157

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje; Ugotovitveni sklep o višini delnega povračila stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za redne volitve v občinski svet in župana v letu 2014

5/14 106

Sklep glede predstavitve kandidatov oz. list kandidatov v času volilne kampanje v okviru oddaje Trzinski tednik 5/14 108

Sklep o dodelitvi prostora organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v glasilu Odsev 5/14 107

Izid volitev župana in občinskih svetnikov v Občini Trzin 8/14 160

Sklep o seznanitvi s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev občinskih svetnikov v Občini Trzin, 05. 
oktobra 2014 in Poročilom Občinske volilne komisije o izidu volitev župana v Občini Trzin, 19. oktobra 2014, 
drugi krog rednih volitev župana  

9/14 164

Izid volitev župana v Občini Trzin 19. oktobra 2014, drugi krog rednih volitev župana 9/14 165

4.8 Informiranje 

Finančni načrt glasila Odsev za leto 2014 in Cenik za Odsev za leto 2014 2/14 9

Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2013 5/14 44

Sklep o seznanitvi s Poročilom glavnega in odgovornega urednika glasila Odsev za leto 2013 5/14 43

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2013 3/14 21

4.9 Ostalo 

5. URADNI POPRAVKI

Uradni popravki 

Uradni popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje CT 5/1 Brodišče 6/14 115

Uradni popravek Cenika obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v 
občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

5/14 113

Uradni popravek objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Trzin

8/14 163

IV


