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                              URADNI VESTNIK 
KAZALO SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH 

AKTOV OBČINE TRZIN, 

sprejetih in objavljenih v letu 2019 
 

 
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. uradnega 
vestnika: 

Stran: 

Sklep o sprejemu stališč do pripomb in predlogov javnosti 2SD OPN 3/19 30 

Sklep o seznanitvi z novelacijo investicijskega programa za investicijski projekt 
Dom zaščite in reševanja v Trzinu 

9/19 97 

 
 

1.3 Stavbna zemljišča   

 

Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo 
nezazidanega in zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2019 v Občini Trzin 

1/19 6 

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

7/19 84 

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

7/19 85 

 
 

1.4 Varstvo okolja – komunalni odpadki   

 

Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - 
nahajališče močvirske logarice 

9/19 92 

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o potrditvi Študije možnosti nadgradnje 
vrst in obsega storitev ločenih frakcij komunalnih odpadkov v občini Trzin 

9/19 91 

 
 

1.5 Gospodarske javne službe – komunalne zadeve   

 

Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov 

12/19 172 

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

4/19 54 

Sklep o potrditvi cene storitve 24-urne dežurne pogrebne službe 4/19 66 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske gospodarske 
javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Javnem podjetju 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik za leto 2018 

6/19 76 

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


II 

 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK 
Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2018 

3/19 30 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018 

13/19 180 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, 
d.o.o. za leto 2018 

13/19 180 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Trzin za leto 2018, Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018 in Poročilom o izvajanju 
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2018  

13/19 180 

 
 

1.6 Stanovanjska dejavnost – poslovni prostori   

 
 

1.7 Ceste – promet   

 

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin 

12/19 166 

Sklep o seznanitvi z Varnostno oceno Občine Trzin za leto 2018 9/19 91 

 
 

1.8 Ostalo   

 

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 111/22, 
111/71, 111/70, 111/69 in 140/1, vse k. o. Trzin 

3/19 30 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 872/35, 
872/36, 872/37, 872/38, 872/39 in 872/40, vse k. o. Trzin 

3/19 30 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1570/18, k. 
o. Trzin 

6/19 82 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 1646/154, 
k. o. Trzin 

9/19 125 

Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin, parc. št. 107/3 in 
1573/36, obe k. o. Trzin 

13/19 191 

 
 
2. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 

2.2 Šolstvo, otroško varstvo, raziskovanje in šport  

 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019 2/19 11 

Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020 13/19 187 

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

5/19 68 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti 
vrtec Žabica, s 1. 2. 2019 

2/19 7 

Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, s 1. 2. 2019 

3/19 51 

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti 
vrtec Žabica, s 1. 12. 2019 

11/19 128 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v 
Občini Trzin za leto 2018 

6/19 81 

Sklep o seznanitvi s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje 9/19 92 

Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami 9/19 126 



III 

 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2018 5/19 67 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za poslovno leto 
2018 

5/19 67 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2018 5/19 68 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih 
prireditev v Občini Trzin za leto 2019 

2/19 18 

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 

3/19 52 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih 
prireditev v Občini Trzin za leto 2020 

13/19 202 

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin študentu iz manj premožne 
družine za študijsko leto 2019/2020 

8/19 86 

Javni razpis za dodelitev štipendije Občine Trzin nadarjenemu dijaku in študentu 
za šolsko/študijsko leto 2019/2020 

8/19 87 

Javni razpis za dodelitev športne štipendije Občine Trzin dijaku za šolsko leto 
2019/2020 

8/19 88 

 
 

2.3 Kultura  

 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019 2/19 8 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020 13/19 184 

Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 
Občini Trzin za leto 2018 

6/19 81 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 
2018 

5/19 67 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za poslovno leto 2018 5/19 67 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini 
Trzin za leto 2019  

2/19 23 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini 
Trzin za leto 2020 

13/19 207 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2019 2/19 26 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Trzin za leto 2020 13/19 210 

 
 

2.4 Sociala   

 

Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti 
do občinske socialne pomoči za leto 2019« 

9/19 91 

Sklep o seznanitvi s Poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč na domu za leto 2018 

4/19 53 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 
2018 

4/19 53 

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2018 

9/19 91 

 
 

2.5 Zdravstvo   

 

Sklep o seznanitvi s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma 
Domžale 

9/19 92 

Sklep o Seznanitvi z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 
2018 

4/19 53 

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2018 4/19 53 



IV 

 

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 

13/19 182 

 
 
3. FINANCE IN GOSPODARSTVO 
 
 

3.2 Proračun  

 

Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2020 11/19 139 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2020 11/19 139 

Sklep o sprejemu Proračuna Občine Trzin za leto 2021 11/19 145 

Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2021 11/19 146 

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 II 11/19 133 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 II 11/19 133 

Sklep o sprejemu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019  6/19 76 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019  6/19 76 

Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2020 v prvi obravnavi 9/19 97 

Sklep o sprejemu Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2021 v prvi obravnavi 9/19 97 

Sklep o sprejemu Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2018 5/19 69 

Odlok o Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2018 5/19 69 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2019 

3/19 31 

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2019 

4/19 56 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2019 

5/19 72 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2019 

6/19 82 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2019 

9/19 125 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 9/19 99 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 9/19 112 

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 11/19 153 

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2021 11/19 153 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo« za leto 2020 

11/19 152 

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo« za leto 2021 

11/19 152 

Sklep o seznanitvi s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31. 12. 
2018 

6/19 81 

Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine 
Trzin za leto 2019 

9/19 97 

 
 
 
 
 



V 

 

3.3 Davki, takse in kazni  

 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse 2/19 15 

Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse 13/19 181 

Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v Občini Trzin 2/19 15 

Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin 13/19 181 

 
 

3.4 Osebni in drugi prejemki   

 

Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019 - 2022 2/19 14 

 
 

3.5 Delitev premoženja  

 

3.6 Gospodarstvo in kmetijstvo   

 

3.7 Ostalo  

 
 
4. LOKALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
 
 

4.2 Lokalna samoupravna skupnost   

 

Sklep o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 
namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin 

5/19 74 

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

11/19 163 

Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin 

11/19 164 

Sklep o imenovanju članov Sosveta za varnost iz vrst občanov 10/19 127 

Predlog Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019 

5/19 73 

Sklep o višini denarne nagrade, ki jo prejmejo prejemniki občinskih nagrad za leto 
2019 

5/19 73 

Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 
2019 

3/19 51 

Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika 
predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Trzin  

4/19 65 

 
 

4.3 Občinski svet in njegovi organi   

 

Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2019 4/19 57 

Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020 13/19 192 

Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta 1/19 1 

Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 1/19 1 

Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za gospodarske javne službe 1/19 3 

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 1/19 3 

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in 
kohezijo 

1/19 3 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo  

3/19 50 



VI 

 

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor 1/19 4 

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

1/19 4 

Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev 

1/19 4 

Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 1/19 4 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 3/19 50 

Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne-komisije 1/19 5 

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

1/19 5 

Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin 1/19 6 

Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 9/19 125 

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

1/19 5 

 
 

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 2018 

5/19 68 

 
 

4.5 Predstavniki občine ali občinskega sveta   

 

Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda 
Osnovna šola Trzin 

3/19 50 

Sklep o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra 
za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod 

2/19 18 

Sklep o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej 
Kamnik 

4/19 59 

Sklep OS o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Komisijo za sprejem otrok 
v vrtec 

4/19 60 

Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale 

5/19 75 

Sklep OS o predlogu za imenovanje predstavnika javnosti v senat za reševanje 
pritožb zoper delo policistov 

11/19 164 

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika javnosti v 
senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov 

10/19 127 

 
 

4.6 Nadzorni odbor   

 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin 4/19 60 

Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin 2/19 17 

Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin 
za leto 2019 

4/19 54 

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019 4/19 55 

Sklep o seznanitvi z dokončnimi poročili nadzornega odbora 3/19 33 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad največjimi dobavitelji v letu 2015 3/19 33 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad komunalnimi dejavnostmi in 
investicijami za leto 2016 

3/19 35 

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

3/19 36 



VII 

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izpolnjevanjem Programa ukrepov 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca 
Trzin v letu 2017 

3/19 38 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2017 

3/19 39 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017 

3/19 41 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih društvu Florijan za leto 2017 

3/19 44 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Turističnemu društvu Kanja Trzin za leto 2017 

3/19 45 

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev 
KUD Franc Kotar Trzin (v nadaljevanju KUD) za leto 2017  

3/19 46 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2017 

3/19 49 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 
2018, Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni in Končnim poročilom o 
opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri razširitvi izhoda iz 
Obrtno industrijske cone 

11/19 154 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 2018 

11/19 154 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri 
preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni 

11/19 157 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev pri 
razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone 

11/19 160 

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2018 in Končnim 
poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih 
Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018 

13/19 194 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2018 

13/19 194 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev 
dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018 

13/19 198 

 
 

4.7 Občinska volilna komisija   

 

4.8 Volitve   

 

Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami - 
volitve v Evropski parlament 2019 

4/19 55 

Sklep o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 
2018 

5/19 74 

 

4.9 Informiranje   

 

Sklep o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev 6/19 82 

Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in Cenik za Odsev za leto 
2019 

2/19 16 

Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020 in Cenik za Odsev za leto 
2020 

11/19 129 

Finančni načrt glasila Občine Trzin Odsev za leto 2021 in Cenik za Odsev za leto 
2021 

11/19 131 

Sklep o seznanitvi s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za 
leto 2018 ter Finančnim poročilom 

5/19 69 



VIII 

 

4.10 Ostalo   

 
 
5. URADNI POPRAVKI 
 

Uradni popravki   

 

Uradni popravek Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Trzin 

8/19 90 
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