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                              URADNI VESTNIK 
KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH 

AKTOV OBČINE TRZIN, 

sprejetih in objavljenih v letu 2018 
 
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: 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj 
enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV – 1. del 

6/18 36 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trzin 9/18 92 

Obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trzin - izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/10,7/11,1/13, 6/13 in 3/16) 

2/18 7 

Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne 
razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRŽIŠČE 
JV – 1. del  

5/18 35 

Sklep o obravnavi pripomb občanov glede umeščanja pokopališča, podanih v 
času javne razgrnitve 

6/18 42 

Sklep o seznanitvi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana 

2/18 7 

Sklep o seznanitvi z dogovorom o skupni pripravi regionalnega prostorskega 
načrta za obvoznico Trzin, I. etapa priključne ceste Trzin-Domžale-priključek 
Študa 

5/18 35 

Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za 
OBVOZNICO TRZIN I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale – priključek 
Študa  

7/18 44 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: Odloka o spremembah o 
Strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin; Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trzin – strateški del; Odloka o drugih spremembah in 
dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (izvedbeni del) in 
Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin 

3/18 20 

 

1.3 Stavbna zemljišča   

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč 
za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju občine Trzin 

2/18 8 

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

8/18 48 

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

9/18 99 

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

9/18 101 

 

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


II 

 

1.4 Varstvo okolja – komunalni odpadki   

 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2018« 9/18 49 

 
 

1.5 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve   

 

Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin 10/18 102 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK 
Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2017 

9/18 49 

 
 

1.6 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori   

 
 

1.7 Ceste – promet   

 

Pravilnik o cenah za odstranitev, hrambo in odvoz v razgradnjo nepravilno 
parkiranih ali/in zapuščenih vozil iz območja občine Trzin 

2/18 16 

Sklep o seznanitvi z Varnostno oceno Občine Trzin za leto 2017 9/18 49 

 
 

1.8 Ostalo   

 

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 111/74, 
111/76, 114/12, 114/15, 114/16, 115/2, 151/23, 630/9, 634/6, 1171/2, 947/1, 
1244/477 in 1600/56, vse k.o. Trzin 

4/18 33 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, na parc. št. 1655/6, 
1655/7, 1655/8, 1655/9, 1655/10 in 1655/12, k. o. Trzin 

2/18 8 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, na parc. št. 872/31, 
k.o. Trzin 

4/18 33 

Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov 13/18 105 

 
 
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 
 

2.2 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport  

 

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Trzin 

9/18 59 

Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin 9/18 50 

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in 
pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica 

4/18 27 

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let Osnovne šole 
Trzin 

9/18 50 

Sklep OS v zvezi z mnenjem o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje 

3/18 20 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v 
Občini Trzin za leto 2017 

9/18 59 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno leto 2017 4/18 27 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2017 4/18 26 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 2017  4/18 26 



III 

 

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin dijaku in študentu iz manj 
premožne družine za šolsko/študijsko leto 2018/2019 

14/18 107 

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu 
za šolsko/študijsko leto 2018/2019 

14/18 108 

Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku in študentu za 
šolsko/študijsko leto 2018/2019 

14/18 109 

 
 

2.3 Kultura  

 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 
Občini Trzin za leto 2017 

9/18 59 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 2017 4/18 26 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 
2017 

4/18 26 

 
 

2.4 Sociala   

 

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

2/18 7 

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti 
do občinske socialne pomoči za leto 2018« 

4/18 27 

Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč na domu za leto 2017 

4/18 25 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 
2017 

4/18 25 

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2017    

4/18 27 

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v 
občini Trzin za leto 2018 

1/18 2 

Javni razpis za sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti v 
občini Trzin za leto 2019 

15/18 113 

 
 

2.5 Zdravstvo   

 

Sklep o Seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 
2017 

4/18 25 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017 4/18 25 

 
 

2.6 Ostalo   

 

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih 
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v občini 
Trzin za leto 2018 

1/18 1 

Javi razpis za sofinanciranje programov društev, klubov, zvez in drugih 
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v občini 
Trzin za leto 2019  

15/18 112 

Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2018 1/18 4 

Javni razpis za sofinanciranje najemnin prostorov Občine Trzin v letu 2019  15/18 115 

 
 
 



IV 

 

3. FINANCE IN GOSPODARSTVO 
 
 

3.2 Proračun  

 

Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 9/18 84 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2019 9/18 85 

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2018 9/18 78 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2018 9/18 79 

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 
31.12.2017 

9/18 90 

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2019 9/18 91 

Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 4/18 28 

Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 4/18 28 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2018  

3/18 19 

 
 

3.3 Davki, takse in kazni  

 

Odlok o turistični taksi 9/18 77 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse 3/18 18 

 
 

3.4 Osebni in drugi prejemki   

 
 

3.5 Delitev premoženja  

 
 

3.6 Gospodarstvo in kmetijstvo   

 
 

3.7 Ostalo  

 
 
4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
 
 

4.2 Lokalna samoupravna skupnost   

 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in 
članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije 

2/18 16 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in 
članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije 

12/18 104 

Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2018 

4/18 31 

Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 
2018 

4/18 31 

Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 
2018 

1/18 5 

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za namestnika predsednice 
Občinske volilne komisije Občine Trzin 

11/18 103 

 



V 

 

4.3 Občinski svet in njegovi organi   

 

Sklep o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta 18/18 122 

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata na podlagi zakona 18/18 123 

Sklep o imenovanju komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana 

18/18 122 

Sklep o imenovanju predsednice in članov Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

18/18 123 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije OS za spremljanje in 
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa 
otroškega varstva v JZ OŠ Trzin 

2/18 16 

 

4.4 Župan, uprava občine in njeni organi   

 

Sklep o ugotovitvi izvolitve župana 18/18 122 

Sklep o seznanitvi s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, 
Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za 
leto 2017 

4/18 28 

 

4.5 Predstavniki občine ali občinskega sveta   

 
 

4.6 Nadzorni odbor   

 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 
2017 

2/18 9 

Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017 2/18 9 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Trzin  

9/18 92 

Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednice in članice Nadzornega 
odbora Občine Trzin 

4/18 34 

Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin 
za leto 2018  

2/18 12 

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018  2/18 12 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad celotnim 
programom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016 in Končnim poročilom 
o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277-
Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016 

2/18 13 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad celotnim programom 20049003 
Socialno varstvo starih za leto 2016 

2/18 13 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski 
postavki PP0277-Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016 

2/18 14 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo 
sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016 

3/18 18 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno 
umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016 

3/18 18 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016 

4/18 31 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016 

4/18 32 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad delovanjem 
skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016, 
Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev 
na postavki PP0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2016 ter 
Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad občinskim glasilom Odsev za 
leto 2016  

9/18 93 



VI 

 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad delovanjem skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 

9/18 93 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na 
postavki PP0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2016 

9/18 95 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad občinskim glasilom Odsev za leto 
2016 

9/18 97 

 
 

4.7 Občinska volilna komisija   

 
 

4.8 Volitve   

 

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 9/18 91 

Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami - 
volitve 2018 

4/18 33 

Seznam kandidatov za župana Občine Trzin za lokalne volitve 18. novembra 
2018 

16/18 117 

Seznam list kandidatov za volitve v Občinski svet Občine Trzin, ki bodo 18. 
novembra 2018 

16/18 118 

Izid volitev župana in občinskih svetnikov v Občini Trzin 18. novembra 2018 17/18 120 

Sklep o seznanitvi s poročiloma Občinske volilne komisije Občine Trzin 18/18 122 

 
 

4.9 Informiranje   

 

Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za 
leto 2017 ter Finančnim poročilom 

4/18 28 

 
 

4.10 Ostalo   

 
 
5. URADNI POPRAVKI 
 

Uradni popravki   
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