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Na podlagi šestega odstavka 125. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21), 8. ter 16. 

člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 103. člena 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je Občinski svet Občine Trzin na 26. 

redni seji, dne 15. junija 2022 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin je v prvem branju obravnaval in potrjuje predlog Odloka o tretjih spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (3SD OPN Trzin). 

 

2. Občinski svet Občine Trzin se je hkrati seznanil z osnutkom tehnično posodobljenega prikaza namenske rabe 

prostora iz Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin.  

 

3. Ko Ministrstvo za okolje in prostor potrdi tehnično ustreznost, se gradivo javno objavi v prostorskem 

informacijskem sistemu in na občinski spletni strani, v fizični obliki pa razgrne na sedežu Občine Trzin. Javnosti 

se v roku vsaj 15 dni od objave omogoči podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Natančnejši roki in način 

oddajanja pripomb se objavijo na občinski spletni strani. 

 

 

Številka: 3500-0001/2021-5                                                                                                    Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 

56/16) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in 

njihovih učinkih za leto 2021 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 360-0001/2022-4                                                                                                      Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 
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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), 9. in 14. člena 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 

4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 - ZDeb) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel 

  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 

2021. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Trzin. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 610-0002/2020-3                                                                                                       Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

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), 4. in 13. člena 

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in Statuta Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. 

junija 2022, sprejel  

  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 

2021. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2021 se objavi na spletni strani Občine Trzin. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 671-0002/2020-4                                                                                                      Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 

Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet 

Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 

 

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 se: 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodata novi številki: 

 

55. Idealni delež 

posameznega dela 

stavbe (ID znak 1959-

5446-38) 

del stavbe 598,90 m² 35.000,00 Odkup posameznega dela 

stavbe, ki v naravi predstavlja 

poslovni prostor v Domžalah na 

naslovu Ljubljanska cesta 81, za 

potrebe izvajanja zdravstvene 

dejavnosti ZD Domžale. Občina 

Trzin bo pridobila delež 5,84%. 

56. Parc. št. 1181/14 (ID 

znak: parcela 1961 

1181/14), parc. št. 

1181/16 (ID znak: parcela 

1961 1181/16), parc. št. 

1181/17 (ID znak: parcela 

1961 1181/17), parc. št. 

1176/4 (ID znak: parcela 

1961 1176/4), parc. št. 

1176/6 (ID znak: parcela 

1961 1176/6), parc. št. 

1176/9 (ID znak: parcela 

1961 1176/9), parc. št. 

1176/11 (ID znak: parcela 

1961 1176/11) 

zemljišča 1699 m² 130.000,00 Odkup zemljišč, v skupni izmeri 

1699 m², od Kalcer d.o.o., za 

namene ureditve cestne in 

komunalne infrastrukture. 

 

Številka »3.100.700,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »3.265.700,00«. 

                                                                                                                  

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2022 prične veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

                                                                                                                      

 

Številka: 478-0035/2021-4                                                                                                       Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi 16. in 77. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 

Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet 

Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

 

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 

 

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 se: 

- v tč. 1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Trzin dodata novi številki: 

 

55. Idealni delež 

posameznega dela 

stavbe (ID znak 1959-

5446-38) 

del stavbe 598,90 m² 35.000,00 Odkup posameznega dela 

stavbe, ki v naravi predstavlja 

poslovni prostor v Domžalah na 

naslovu Ljubljanska cesta 81, za 

potrebe izvajanja zdravstvene 

dejavnosti ZD Domžale. Občina 

Trzin bo pridobila delež 5,84%. 

56. Parc. št. 1181/14 (ID 

znak: parcela 1961 

1181/14), parc. št. 

1181/16 (ID znak: parcela 

1961 1181/16), parc. št. 

1181/17 (ID znak: parcela 

1961 1181/17), parc. št. 

1176/4 (ID znak: parcela 

1961 1176/4), parc. št. 

1176/6 (ID znak: parcela 

1961 1176/6), parc. št. 

1176/9 (ID znak: parcela 

1961 1176/9), parc. št. 

1176/11 (ID znak: parcela 

1961 1176/11) 

zemljišča 1699 m² 130.000,00 Odkup zemljišč, v skupni izmeri 

1699 m², od Kalcer d.o.o., za 

namene ureditve cestne in 

komunalne infrastrukture. 

 

Številka »3.100.700,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »3.265.700,00«. 

                                                                                                                  

Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2023 prične veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 478-0036/2021-4                                                                                                      Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 odl. US, 

28/11 odl. US in 98/13) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 

je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

 

SKLEP 

O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE 

 

1. Ta sklep določa upravičence do delnega povračila stroškov volilne kampanje za kandidatne liste za člane 

občinskega sveta in kandidate za župana Občine Trzin in kriterije za ugotavljanje pravice do delnega povračila 

stroškov volilne kampanje.  

 

2. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje, ki so organizirali 

volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu.   

 

3. Pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje imajo tudi organizatorji volilnih kampanj za kandidate 

oziroma kandidati za župana Občine Trzin, za katere je glasovalo najmanj 10 % volivcev od skupnega števila 

volivcev, ki so glasovali. Če je za izvolitev župana potreben drugi krog glasovanja, sta kandidata, o katerih so 

volivci glasovali v drugem krogu glasovanja, upravičena do delne povrnitve stroškov samo na podlagi glasov, 

dobljenih v drugem krogu glasovanja.  

 

4. Višina sredstev, ki pripadajo posameznemu upravičencu iz 2. oziroma 3. točke tega sklepa, se ugotovi glede na 

število glasov oddanih za kandidatno listo oziroma kandidata. 

 

5. Najvišjo možno višino zneska delne povrnitve stroškov volilne kampanje za dobljeni glas določi Državni zbor na 

predlog Vlade RS, vendar v Občini Trzin za volitve 2022 ta višina ne more presegati 0,30 EUR/glas za 

organizatorje volilnih kampanj za kandidatne liste za člane občinskega sveta in 0,12 EUR/glas za organizatorje 

volilnih kampanj za kandidate za župana Občine Trzin. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 

porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  

 

6. Upravičenec do delne povrnitve stroškov volilne kampanje je dolžan Občini Trzin v šestdesetih dneh od dneva 

glasovanja podati poročilo o vseh izdatkih za volilno kampanjo. Poročilu iz prejšnjega odstavka te točke mora 

upravičenec, ki želi delno povrnitev stroškov volilne kampanje, priložiti zahtevek za delno povrnitev stroškov 

volilne kampanje. Kolikor znesek porabljenih sredstev za volilno kampanjo ne dosega zneska, ki bi upravičencu 

pripadal v skladu v skladu z 2. in 3. točko tega sklepa, mu pripada povrnitev stroškov samo do višine dejansko 

porabljenih sredstev. 

 

7. Upravičencu, ki je izpolnil vse pogoje iz 6. točke tega sklepa, Občina Trzin povrne stroške volilne kampanje v 

višini, določeni v skladu s tem sklepom, najkasneje v treh mesecih po izpolnitvi pogojev iz 6. točke tega sklepa.  

 

8. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje št. 27-16/2018 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/18, z dne 26. 6. 2018).  

 

9. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

Številka: 410-0008/2022-1                                                                                                       Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008105&stevilka=4492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201398&stevilka=3490
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Na podlagi Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22) 

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

Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z ugotovitvenim sklepom župana, da podžupanu Radu Gladku, zaradi 

nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo podžupana občine, na podlagi zakona preneha funkcija podžupana 

z dnem potrditve mandata poslanca, to je 13. 5. 2022.  

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.   

 

 

Številka: 1002-0002/2018-4                                                                                                     Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

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), Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - 

popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 

in 207/21), Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 

99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – 

uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 12/20) je 

Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji dne 15. junija 2022 sprejel naslednji 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejme sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v 

Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2022/2023 s V. stopnjo izobrazbe za 5 ur dnevno v času pouka. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 603-0003/2022-3                                                                                                      Župan Občine Trzin  

Datum: 15. 6. 2022                                                                                                                      Peter LOŽAR, l. r. 
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