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                              URADNI VESTNIK 
KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH 

AKTOV OBČINE TRZIN, 

                                                                    sprejetih in objavljenih v letu 2016 
 
1. OKOLJE IN PROSTOR, STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST TER 
GOSPODARSTVO 
 
 

1.2 Prostorsko in urbanistično planiranje, posegi v prostor, zazidalni načrti in ureditveni načrti   

 

 Št. ur. 
vestnika: 

Stran: 

Obvezna razlaga zadnje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/2010, 
7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013) 

3/16 16 

Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za manjše območje znotraj enote urejanja prostora z oznako 
NT 4/1 PESKE - 1. del 

4/16 36 

Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) NT 2/5-2 SNUGOVEC-JUG 

2/16 3 

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 Peske – 1. del  

5/16 38 

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 Snugovec – jug – 1. del 

6/16 42 

Sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 
PESKE - 1. del 

11/16 64 

Sklep o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 
– SNUGOVEC – JUG – 1. del  

11/16 64 

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 križišče JV-1. del 

14/16 87 

 
 

1.3 Stavbna zemljišča   

 

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

6/16 45 

 
 

1.4 Varstvo okolja - komunalni odpadki   

 

Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

4/16 29 

 
 
 
 

http://www.trzin.si/datoteke/predpisi/T3.UN.1999.doc


II 

 

1.5 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve   

 

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin 11/16 70 

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

8/16 55 

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

9/16 62 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik za leto 2015 

7/16 47 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015; Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015 in Poročilom o 
izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 
2015 

7/16 48 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske gospodarske 
javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Centralna 
čistilna naprava Domžale - Kamnik, d.o.o. za leto 2015 

7/16 47 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK 
Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2015 

2/16 10 

Sklep s stališčem Občine Trzin o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS 13/16 85 

 
 

1.6 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori   

 

Stanovanjski program Občine Trzin za obdobje 2016-2020 11/16 64 

Javni razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 9/16 57 

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja v najem v 
Občini Trzin 

13/16 86 

 
 

1.7 Ceste – promet   

 

Sklep o izvajanju Občinskega programa varnosti v letu 2015 in seznanitev z 
Oceno varnostnih razmer v občini Trzin za leto 2015 

13/16 74 

 
 

1.8 Ostalo   

 

Strategija koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno 
telekomunikacijsko omrežje za obdobje 2016 - 2021 

15/16 94 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, na parc. št. 
1646/146, k. o. Trzin 

7/16 54 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 923/11 13/16 86 

Sklep o seznanitvi z realizacijo kupoprodajne predpogodbe št. 35101-105/97-34, 
z dne 27.5.1998, sklenjeno med podjetjem Biring, d.o.o. iz Trzina in Občino 
Domžale 

2/16 3 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o realizaciji sklepa 6. redne seje odbora za 
kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, z dne 13.06.2016, glede agromelioracij s 
komasacijami 

15/16 120 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, 
reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2015 

2/16 10 

 
 
 



III 

 

2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

2.2 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport  

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2017 15/16 116 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v 
Občini Trzin za leto 2015 

13/16 74 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2015 4/16 28 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2015 4/16 28 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2015 4/16 29 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2015 4/16 29 

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne 
družine v Občini Trzin za študijsko leto 2016/2017  

12/16 71 

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Trzin nadarjenim dijakom in študentom 
v Občini Trzin za šolsko/študijsko leto 2016/2017 

12/16 72 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih 
prireditev v Občini Trzin za leto 2017 

16/16 121 

 
 

2.3 Kultura   

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin  

13/16 75 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2017 13/16 79 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 
Občini Trzin za leto 2015  

13/16 74 

Mnenje k imenovanju Barbare Zupanc Oberwalder za direktorico Knjižnice 
Domžale 

13/16 85 

Sklep o soglasju k začetku vodenja postopka za razglasitev župnijske cerkve 
svetega Florijana za kulturni spomenik lokalnega pomena in o pooblastitvi 
župana, g. Petra Ložarja, za vložitev pobude za pripravo predloga za razglasitev 
kulturnega spomenika lokalnega pomena na Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
Območno enoto Kranj 

13/16 85 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 
2015 

4/16 29 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini 
Trzin za leto 2017 

14/16 89 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2017 14/16 90 

 
 

2.4 Sociala   

 

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 2/16 3 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov za 
področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in 
organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin 

2/16 7 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske socialne pomoči 

7/16 47 

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti 
do občinske socialne pomoči za leto 2016« 

3/16 15 

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« 4/16 37 

Sklep o seznanitvi s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč na domu za leto 2015 

3/16 15 



IV 

 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 
2015 

3/16 15 

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2015 

3/16 15 

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 2016 

2/16 12 

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v 
Občini Trzin za leto 2017 

16/16 123 

 
 

2.5 Zdravstvo   

 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 
2015 

4/16 28 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015 4/16 28 

 
 

2.6 Ostalo   

 

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev 
društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin 

15/16 115 

 
 
3. FINANCE IN GOSPODARSTVO 
 

3.2 Proračun  

 

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016 I 7/16 48 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 I 7/16 49 

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016 II 15/16 104 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 II 15/16 104 

Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 3/16 16 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017 3/16 16 

Sklep o sprejemu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2017 15/16 109 

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2017  15/16 110 

Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2018 v prvi obravnavi 15/16 115 

Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 4/16 31 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2016 in 2017 

2/16 11 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2016 in 2017 

7/16 54 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2016 in 2017 

13/16 84 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2018 15/16 97 

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2017 3/16 21 

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 
31.12.2015 

7/16 53 

Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine 
Trzin za leto 2016 

11/16 64 

 
 
 



V 

 

3.3 Davki, takse in kazni  

 

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 v 
Občini Trzin 

 
15/16 

 
95 

Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega 
in zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Trzin 

15/16 95 

 
 

3.4 Osebni in drugi prejemki   

 
 

3.5 Delitev premoženja  

 
 

3.6 Gospodarstvo in kmetijstvo   

 

Obvezna razlaga prvega in drugega odstavka 3. člena in prvega odstavka 7. člena 
Odloka o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 6/10) 

 
2/16 

 
12 

 
 

3.7 Ostalo  

 

Sklep o pogojih in ceniku za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega 
kluba in avle v Centru Ivana Hribarja   

1/16 1 

Sklep o pogojih in ceniku za najem Dvorane Marjance Ručigaj, Mladinskega 
kluba in avle v Centru Ivana Hribarja 

10/16 63 

Sklep o odpisu terjatev do podjetja Amicus, d.o.o. 2/16 3 

 
 
4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
 

4.2 Lokalna samoupravna skupnost   

 

Odlok o spremembah Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin 15/16 120 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

4/16 36 

Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 
2016 

4/16 35 

Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016 

4/16 36 

Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 
2016 

2/16 14 

 
 

4.3 Občinski svet in njegovi organi   

 

Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2016  2/16 7 

Sklep o potrditvi mandata občinski svetnici 7/16 47 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za 
finance in premoženje 

11/16 69 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne 
komisije 

11/16 69 

 



VI 

 

4.4 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 2015 

4/16 30 

 
 

4.5 Predstavniki občine ali občinskega sveta   

 

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh članov Sosveta 
načelnika Upravne enote Domžale 

2/16 11 

Sklep o imenovanju ge. Saše Hudnik za članico Sveta Območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale 

3/16 27 

Sklep OS o predlogu za imenovanje g. Rikarda Grizila za predstavnika javnosti v 
senatu za reševanje pritožb zoper policiste 

3/16 27 

Sklep o soglasju k imenovanju gospe Mojce Likar iz Občine Mengeš za skupno 
predstavnico občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu OŠ Roje 

11/16 70 

 

4.6 Nadzorni odbor   

 

Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in podpredsednika Nadzornega 
odbora Občine Trzin 

2/16 11 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Trzin 

3/16 27 

Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora Občine 
Trzin 

11/16 70 

Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin 
za leto 2016  

3/16 23 

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2016 3/16 23 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 
2015  

3/16 21 

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015 3/16 21 

Sklep o seznanitvi z dokončnima poročiloma  3/16 24 

Poročilo nadzora nad porabo občinskih sredstev društva Orientacijski klub Trzin 
za leto 2014 

3/16 24 

Poročilo nadzora nad porabo občinskih sredstev Strelskega društva Trzin za leto 
2014 

3/16 26 

Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad stroški izvedbe 
protokolarnih dogodkov za leto 2014 

4/16 33 

Dokončno poročilo nadzora nad stroški izvedbe protokolarnih dogodkov za leto 
2014 

4/16 33 

Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih 
sredstev za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih za obdobje od 1.7.2014 do 30.6.2015 ter dokončnim poročilom 
nadzora nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih iz naslova vračila 
telekomunikacijskih sredstev 

11/16 66 

Dokončno poročilo nadzora nad porabo občinskih sredstev za sodne stroške, 
storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih za obdobje 
od 1.7.2014 do 30.6.2015 

11/16 67 

Dokončno poročilo nadzora nad namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih 
iz naslova vračila telekomunikacijskih sredstev 

11/16 68 

Sklep o seznanitvi z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih 
sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2014 

13/16 82 

Dokončno poročilo nadzora nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega 
gasilskega društva Trzin za leto 2014 

13/16 82 

 



VII 

 

4.7 Občinska volilna komisija   

 
 

4.8 Volitve   

 

Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin 2/16 10 

 
 

4.9 Informiranje   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti 
o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 

11/16 68 

Finančni načrt glasila Odsev za leto 2017 in Cenik za Odsev za leto 2017 15/16 96 

Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2015 4/16 30 

Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev 
za leto 2015 

4/16 30 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja v letu 2015 

2/16 10 

 
 

4.10 Ostalo   

 
 
5. URADNI POPRAVKI 
 

Uradni popravki   
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