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OBČINA TRZIN 
Urad župana 
 
Datum: 03.03.2017 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
Zbora občanov, na temo Predstavitve Proračuna Občine Trzin za leto 2018, ki je bil v sredo, 
25.01.2017, s pričetkom ob 17.03 uri  v dvorani Kulturnega doma na Mengeški c. 9 v Trzinu. 
 
Zbor občanov je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na podlagi prvega odstavka 55. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06). 
 
 
Navzoči občani:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/    
Z liste prisotnosti je razvidno, da je bilo na zboru občanov navzočih 42 občank in občanov, med 
njimi 9 občinskih svetnic in svetnikov. Navzoča sta bila tudi 2 občana sosednjih občin.  
 
Župan: 
gospod Peter LOŽAR. 
 
Občinska uprava:  
Barbara GRADIŠEK. 
 
Zbor občanov je vodil župan Občine, Peter Ložar. Po uvodnem pozdravu je navzoče informiral, da 
se zbor snema za potrebe pisanja zapisnika in predlagal sledeči dnevni red: 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev Proračuna Občne Trzin za leto 2018;  
2. Razno. 

 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
 
K točki 1/ 
 
Župan Peter Ložar je poleg Predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2018, uvodoma predstavil še 
Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017. Najprej je na kratko predstavil nekaj največjih 
investicij v letu 2017 in 2018: 

- Razširitev izhoda Trzin - Mlake na štiripasovnico. 
- Izgradnja parkirišča Za hribom pri osnovni šoli. Ta projekt se je začel v letu 2016 in se bo 

predvidoma zaključil v letu 2017. 
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- Obnova vodovoda in kanalizacije. 
- Zaščita malih barij. Pri tem projektu občina sodeluje z Zavodom za varstvo narave Kranj, je 

pa v celoti financiran iz Kohezijskih sredstev. Gre za zaščito mokrišč od potoka Gvajšek 
navzdol. Ta mokrišča so zelo pomembna za zaščito oziroma poplavno varnost Trzina, kar je 
pokazala tudi  študija zalednih voda. Če bi se izsuševanje nadaljevalo, bi povzročilo, da na 
tem področju ne bi bilo več mokrišč, ki zadržijo ogromne količine zalednih voda. To pa lahko 
povzroči, da bi bilo področje Mlak še bolj poplavno ogroženo, kot sedaj. Projekt je 100 °% 
sofinanciran s strani Evropske unije. 

- Dom zaščite in reševanja (DZiR). V proračunu za leto 2017 se delno usklajuje, glede na 
stanje projekta. V letu 2018 pa se pričakuje glavnina investicije, to je izgradnja Doma zaščite 
in reševanja.  

- LAS – Lokalna akcijska skupina. Pri tem projektu, ki je sofinanciran s strani kohezijskih 
skladov, občina sodeluje skupaj z občinami Medvode, Komenda, Mengeš, Domžale in 
Vodice.   

- Obnovitev športnega igrišča v osnovni šoli.  
 
Kar zadeva Spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2017, se na prihodkovni strani znesek 
poveča s 3.976.000,00 € na 4.147.000,00 €. V letu 2018 je predviden prihodek v višini 3.905.000,00 
€. Od tega večina predstavlja dohodnina (1.824.000,00 € za 2017 in 1.875.000,00 € za leto 2018), 
davki na premoženje (okrog 800,000,00 € za obe leti), nedavčni prihodki (okrog 750.000,00 € za 
obe leti), transferni prihodki, evropska sredstva, mala barja, LAS,… Na odhodkovni strani je za leto 
2017 predvidenih 4.356.812,00 € in za leto 2018 5.105.877,00 €. 
 
V nadaljevanju je župan podal kratko obrazložitev posameznih programov, podprogramov ali 
postavk v Proračunu za leto 2017 in za leto 2018. Kar zadeva delovanje občinskega sveta, plačo 
župana, podžupana, materialne in druge stroške za delovanje župana in podžupana, sredstva za 
občinske prireditve, proslave in priznanja, sredstva za božične in novoletne prireditve, razpolaganje 
in upravljanje z občinskim premoženjem, materialne in druge stroške občinske uprave, varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, urejanje zelenic ter nekatere manjše postavke (npr. 
sodelovanje z drugimi občinami) ostajajo na istem nivoju, kot pretekla leta.  
 
Predvidena je nadgradnja informacijske infrastrukture. Do sedaj je bil določen del sredstev 
zamrznjen v skladih, ki izvirajo še iz časa vračil vplačil v telekomunikacijske storitve. Teh sredstev ni 
bilo mogoče porabiti za drug namen, v letu 2016 pa je občina pridobila mnenje Ministrstva za 
infrastrukturo, da se ta sredstva lahko porabijo tudi širše. Tako se bo iz tega naslova izvedla 
nadgradnja Wi-Fi omrežja in telefonija med občinskimi stavbami.  
 
Pri občinskem glasilu Odsev, so se stroški stabilizirali. V letu 2017 bo izveden nov razpis za tisk in 
trženje oglasnega prostora. Glede na to, da se stanje na tržišču ni kaj dosti spremenilo, se 
predvideva, da bodo stroški ostali v okviru načrtovanih.  
 
Nekoliko se je povišala postavka Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter 
drugi stroški.  
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Za vzdrževanje Centra Ivana Hribarja (CIH) je že nekaj let predviden enak znesek (43.000,00 €), ki je 
zaradi precej kompleksno grajene stavbe, kar visok. Ne glede na to, da je stavba novejša, je 
zgrajena še po nekih drugih normativih (npr. energetsko potratna stekla).  
 
Zaradi nižje realizacije in konkurence na trgu, ki znižuje cene, se zniža postavka Priprava strokovnih 
podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.  
 
Nekoliko se zviša postavka plače in drugi izdatki zaposlenim in sicer zaradi sproščenih napredovanj.  
 
Kar zadeva največjo investicijo Dom zaščite in reševanja (DZiR), je za leto 2017 v proračunu 
predvidenih 70.000,00 €, za leto 2018 pa 1.460.000,00 €. Občina je podatke pridobila iz 
Investicijskega programa, ki ga je dolžna pripraviti, takoj ko se zazna neka investicija oziroma neka 
potreba v kraju. V Investicijskem programu se zajamejo vsi stroški. Izdelal ga je projektant (podjetje 
JHP, projektne rešitve, d.o.o.), ki je bil izbran po postopku zbiranja ponudb. Projektanti ocenijo 
investicijo in ta ocena se je do sedaj še vedno izkazala kot previsoka. Kdor pripravlja 
dokumentacijo, upošteva tiste cene in stroške, ki jih najde takoj, brez pogajanj, zato je ocena tako 
visoka. Na podlagi tega, kako se je občina lotila tega projekta, znesek zagotovo ne bo tako visok. Do 
samega začetka gradnje doma, bo seveda potrebnega še veliko časa. Do sedaj je bil izveden 
arhitekturni natečaj. Predstavitev nalog bo v ponedeljek, 30.01.2017 v Avli Centra Ivana Hribarja. 
Izvršen je bil nakup zemljišča v znesku 186.000,00 €, za nekaj več kot 1.800 m². Občina se je z 
obema lastnikoma uspela dogovoriti za ceno nekaj pod 100 €/m², kar je glede na cene v Trzinu, 
zelo ugodno. Družba JHP je stroške za pripravo in sprejem OPPN (Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta), ocenila na 20.504,00 €. Po izvedenem postopku zbiranja ponudb, pa je 
najugodnejša ponudba znašala nekaj več kot 7.000,00 €. To so stroški, ki jih je imela občina do 
sedaj v zvezi s to investicijo. Občina je dolžna v proračun vključiti investicijski program in zagotoviti 
tak visok znesek (npr. streha OŠ Trzin: projektna ocena 140.000,00 €, najnižja ponudba na trgu po 
izvedbi razpisa: 96.000,00 €; delo je bilo za ta znesek izvršeno kvalitetno in brez pripomb). 
Predstavniki občine so si ogledali tudi primerljive objekte, kamor spada Gasilski dom Radlje ob 
Dravi, ki je bil zgrajen v letih 2015/2016. Kraj ima nekaj več kot 4.500 prebivalcev in spada v isto 
kategorijo kot Trzin. Dom, ki je namenjen zgolj gasilcem in v njem ni predvidenih drugih dejavnosti, 
je zgrajen na 750 m² (neto površina; bruto je nekaj več kot 850 m²). Gradbena cena je znašala 
700.000,00 €, kar je približno 930 €/m² neto. To pa je nekako realna številka tudi za Trzin, glede na 
ocene in tržišče. Arhitekturne rešitve vključujejo gasilski dom z garažami, skupni prostor, prostore, 
ki jih uporablja civilna zaščita, skladišče civilne zaščite, prostore Planinskega društva ter del Centra 
aktivnosti Trzin (CAT), ki ima sedaj povsem neprimerne prostore v Domu starejših Trzin. Stavba bo 
večnamenska, s tem pa se tudi njena površina poveča. Trenutno je predvidenih okrog 1100 m² 
bruto površine, vendar pa bo še potekala javna razprava in o tem bo tudi še govora na občinskem 
svetu. Glede na to, da je projekt potekal tako, da se je občinska uprava sestala z gasilci in drugimi 
uporabniki ter pregledala kakšne so njihove potrebe, je to najbolj optimalna rešitev. Sam gasilski 
dom bi bil verjetno lahko zgrajen na okrog 700 m², vendar pa bi s tem izgubili dragoceni prostor, ki 
ga potrebuje še nekaj drugih uporabnikov. S tem se sprostita tudi parcela in stavba, kjer je sedaj 
sedež Planinskega društva Onger, kar bo vse potrebno upoštevati, preden bo projekt pripeljan do 
gradbenega dovoljenja. Upoštevati je potrebno tudi star gasilski dom, ki se bo dal ali v najem ali se 
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bo uredil tržno. To je tudi ena izmed točk, ki jo je projekt, ki ga je vodila Arhitekturna zbornica, 
predvidel. Obstajajo tri ideje, kako bi se lahko ta del od predvidenega gasilskega doma, mimo 
Spara, po celotni Ljubljanski cesti, do mostu, uredil. Pred končno odločitvijo, bodo še potrebni 
pogovori.  
 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo: velik strošek predstavlja oskrba zapuščenih živali. 
 
Na področju cestnega prometa in infrastrukture se predvideva izgradnja kolesarske steze med 
Obrtno industrijsko cono in Mlakami. Iz omrežnin se bo v letu 2017 nadaljevala ureditev 
Zupančičeve ulice, v letu 2018 pa Ulica Rašiške čete – 1. faza in Reboljeva ulica. Omrežnine se lahko 
porabijo za popravilo vodovoda, kanalizacije in asfaltiranja ceste v določeni širini. Pri menjavi 
vodovoda je to 1,5 m. Ker pa se potem ceste posedajo, se je občina lotila saniranja celotnih cest. To 
pomeni, da mora občina zagotoviti lastna sredstva za sanacijo 4,5 m ceste, v kolikor je cesta široka 
6 m. Kar zadeva cestno razsvetljavo, so bile vse svetilke zamenjane z varčnimi, zato so se stroški 
ustalili.  
 
Center za ravnanje z odpadki na Dobu. Občina je bila s strani inšpektorja za okolje opozorjena, da bi 
morala postaviti svoj lastni center za ravnanje z odpadki. To bi zagotovo povzročilo spremembe cen 
komunalnih storitev. Ker ne bi bilo možno zagotoviti tehtnice za gradbeni material, bi še vedno 
moral biti center na Dobu in še vedno bi ga morali sofinancirati. Ob tem pa bi potrebovali še 
prostor, opremo, zaposlene,… za svoj lastni center. 
 
Nadgradnja CČN Domžale-Kamnik: čistilna naprava je že v poskusnem obratovanju.  
 
Komunalna dejavnost – obnova vodovodov in kanalizacij na Zupančičevi ulici (v letu 2017), 
Reboljevi ulici (v letu 2018), Ulici Rašiške čete – 1. - faza (2018), Zorkovi ulici in Kratki poti (2017). 
 
Med ostalimi postavkami je posebej izpostavil še postavko za skupno upravo Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, kjer so trenutno težave z zaposlovanjem, saj gre za zelo nehvaležne 
službe. Tudi tisti, ki se prijavijo, ob prvi priložnosti odidejo.  
 
Občana zanima, kaj je osnovni razlog povečanega zaposlovanja in kakšen profil delavcev se išče? 
 
Župan pojasni, da je bilo v lanskem letu pobranih za 45.000,00 € glob. Težava je v tem, da postopki 
niso vedno bolj preprosti, ampak so vedno bolj zakomplicirani. V tem času je bilo za to področje 
potrebno zaposliti pravnika, ki se je ukvarjal samo s tem. Največji delež še vedno predstavljajo 
meritve hitrosti, saj ima vseh 6 občin praktično identične težave, ker so zelo tranzitne. Pri tem pa je 
še vedno najučinkovitejši radar. Če se pojavi na vsaka dva ali tri mesece, promet za nekaj časa 
umiri. Redarji spadajo med najnižje plačne razrede. Opravljene morajo imeti vse izpite. Težava je v 
tem, da tečaji, ki se izvajajo v Tacnu, potekajo samo jeseni, tako, da je nekaj mesecev nekdo 
zaposlen samo zato, da se izobrazi. Po drugi strani, pa ni smiselno v tem trenutku zaposlovati 
nekoga, ki nima opravljenih vseh izpitov, saj bo potrebno čakati do septembra, da bo lahko opravil 
vse izpite. Trenutno se išče nekdo, ki ima opravljene vse izpite. 
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 Sledijo vprašanja občanov. 
 

1. Občana Braneta Antalašiča zanima kaj je možno storiti glede prometa na ulici Špruha? Ker je 
cesta sedaj asfaltirana, se je promet močno povečal, povečale pa so se tudi hitrosti. Ko je bil 
še makadam, so avtomobili vozili počasneje, sedaj pa vozijo tudi do 70 ali 80 km/h. Ljudje 
tam živijo in tam so tudi otroci, tako, da je ta cesta zelo nevarna. 

 
Župan odgovori, da se na občini zavedamo, da je ta del zelo problematičen. V lanskem letu so bili 
tam nekajkrat postavljeni radarji. Ena izmed rešitev za ta del je, da se poskuša spremeniti potek 
prednostnih cest. Druga rešitev, za katero je potrebna prometna študija, pa je možnost, da se 
naredijo krožišča, saj so, kar zadeva omejitev hitrosti, krožišča zagotovo najbolj učinkovita. 
Vprašanje pa je, če je možno krožišča tam postaviti z nekimi normalnimi stroški, saj bi bilo v 
primeru razširitve, to težko opravičljivo. Zagotovo pa bo v letu 2017 možna vsaj sprememba 
prometne signalizacije, s čimer se bo spremenil potek prednostnih cest. S tem, ko se bo potrebno 
ustaviti, se bodo tudi hitrosti zmanjšale. Postavitev cestnih ovir je problematična, saj so na tem 
delu tudi rezidenti, cestne ovire pa so lahko precej glasne. V kolikor pa ne bo možna drugačna 
rešitev, pa so cestne ovire skrajna možnost za rešitev teh težav.         
 
G. Antalašič poudari, da tam krožišča ni možno narediti, ker ni nobene vzporedne ceste. Težava je 
na izvozu iz Špruhe ali na uvozu na Špruho. Dokler je bil makadam, težav ni bilo, sedaj se je pa 
promet precej povečal in tudi hitrosti so velike.  
 
Po besedah župana so o tem že potekali pogovori z nekaterimi stanovalci in občina se povsem 
zaveda tega problema. Zagotovo bo potrebno najti neko rešitev.    
 
 

2. Brane Antalašič: Ali je možno v Obrtno industrijski coni zgraditi parkirišče za tovornjake? 
Vozniki tovornjakov parkirajo na parkirišču pred njegovo hišo in tam prespijo. Težava 
nastane, ker pozimi, ko je mraz in jih v tovornjakih zebe, prižgejo vebasto gretje, ki dela celo 
noč. Tako ves smog in dim gre v njihovo stanovanje. Ne želi klicati policije, jih pa večkrat 
prosi, naj se premaknejo drugam. Če bi bila tam industrijska cona, kjer po končani službi 
odideš domov, je to povsem drugače, kot, če tam živiš.  

Župan odgovori, da se tudi te težave na občini povsem zavedamo, vendar pa največjo težavo 
predstavlja pomanjkanje prostora. 
 
G. Antalašič meni, da bi bil primeren prostor na parkirišču pred lokali, kjer je tudi lokal Mojca. 
 
Župan občana spomni, da je tam privatno parkirišče. Znano mu je, da vozniki tovornjakov parkirajo 
nasproti stavbe, kjer je bilo nekoč podjetje G7 in Kraški zidar, sedaj pa je že nekaj časa vse 
zapuščeno. Na občini je bilo govora tudi o odstranjevanju količkov, ki predstavljajo težavo tako za 
pešce kot tudi kolesarje.  
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G. Antalašič izrazi veliko nezadovoljstvo v zvezi s količki, saj so le ti občino stali toliko, da bi lahko 
brez težav zgradili parkirišče. Takrat je še bil prostor. Parkirišče bi lahko zgradili pred gradom, do 
glavne ceste. Vsak količek je stal vsaj 200 €, sedaj pa so naredili občini in zavarovalnicam več škode, 
kot pa so vredni. Poleg tega pa ni možno splužiti pločnikov, ni se možno peljati z vozičkom po 
pločniku, itd. Pešci morajo hoditi po cestišču, ker pločnik ni splužen in po njem ni možno hoditi.  
 
Župan razume težavo, vendar pa je problem v tem, da so vozniki tovornjakov parkirali tudi pri 
podjetju Kalcer, ki je potem postavilo količke in, če bi občina začela odstranjevati količke, bi takoj 
začeli parkirati na pločnikih. 
 
G. Antalašič nadaljuje, da za voznike tovornjakov ti količki ne predstavljajo težave, ker jih preprosto 
povozijo. Veliko količkov je povoženih. 
 
Župan pojasni, da občina sedaj skuša količke bolj ali manj samo še odstranjevati in jih ne postavlja 
na novo.  
 
Ob koncu g. Antalašič predlaga še eno lokacijo parkirišča in sicer pred Pipe lifom ali pa naj občina 
odkupi zemljišče pod daljnovodom in tam postavi parkirišče. 
 
Župan zaključi, da bo potrebo nekaj storiti, vendar pa bo zelo težko. Kjer koli bi želeli del prostora 
nameniti za parkirišče za tovornjake, bi nekoga motilo. Spodnji del cone je že zelo zaseden, v 
zgornjem delu pa so skoraj na celotni ulici Špruhe rezidenti. Na občini smo vedno pozorni na 
morebitne dražbe, vendar pa je teh zelo malo, vsaj nezazidanih. Če je pa parcela pozidana, pa je 
cena visoka. V Črnučah obstaja parkirišče, ki pa ga je potrebno plačati. 
 
To parkirišče je poznano tudi občanu, ki večkrat prosi voznike naj odidejo parkirat tja. Vendar pa je 
tam potrebno plačati, za kar pa vozniki največkrat nimajo denarja.  
 
 

3. V nadaljevanju občan Andrej Mihelač postavi vprašanje v zvezi z lesnimi mostički, ki vodijo z 
Reboljeve ulice v Športni park. Zanima ga, če se bodo ti mostički zamenjali, saj so zelo 
nevarni. 
 

Župan pove, da je v času gradnje, kolikor mu je znano, ARSO (Agencija Republike Slovenije za 
okolje) zahteval to višino.  
 
G. Mihelač izrazi začudenje, saj je most, ki leži 100 m višje raven in je bil zgrajen prej. 
 
Po županovih besedah je bilo včasih marsikaj možno, novejši projekti pa so bolj komplicirani. 
Težava je v tem, da so zelo spolzki in bo res potrebno nekaj storiti. Do sedaj so se samo obnavljali. 
 
G. Mihelač meni, da je potrebno zgraditi nov most, saj ne more biti takšen kot je sedaj. Ne more 
biti lesen, ker je zelo spolzek kadar dežuje ali pada sneg. 
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4. Sledi vprašanje občana Srečka Frantarja: kakšna je finančna konstrukcija pri projektu DZIR 
(Doma zaščite in reševanja)? Ali je finančna konstrukcija že narejena, zaključena, zaprta? 
Politiki velikokrat sadijo drevesa in odpirajo nove projekte, potem pa ostane samo pri 
drevesu. V kolikor pa je enkrat finančna konstrukcija zaprta, pa je že možno reči, da je neka 
finančna osnova.  

 
Župan pojasni, da finančna konstrukcija ni zaključena. Občina je dolžna sprejeti Investicijski 
program, v katerem so zajeti celotni stroški, ki naj bi se pojavili in tudi cena ni spogajana. V celoti, 
skupaj z vsemi zemljišči in vsemi papirji je predvidena cena okrog 1.849.000,00 €. Gre za 
Investicijski program. Preden se bo šlo dalje, bo še razprava na občinskem svetu. Od ponedeljka bo 
odprta javna razgrnitev, potem se bodo upoštevale še pripombe javnosti in nato bo zadeva še 
enkrat na občinskem svetu. Neka osnova je in tudi v občinski proračun je uvrščeno. Se pa na občini 
trudimo, da bi se stroški znižali. 
 
 
5. V razpravo se vključi svetnik Romeo Podlogar, ki izpostavi problematiko napačnega vrstnega 

reda, po katerem se pelje investicija. Najprej je potrebno opraviti razpravo na občinskem 
svetu, da svetniki zadevo obravnavajo in se imajo tudi možnost pogovoriti s strokovnjaki, ki 
predlagajo čim bolj optimalno velikost objekta, kam bi bil umeščen, itd. Na ta način se dobijo 
neke osnove, na podlagi katerih se izvedejo razpisi in se umesti v proračun. Sedaj pa je situacija 
taka, da je župan brez pooblastila občinskega sveta pripravil Investicijski program in, da so 
navedeni podatki, o katerih občinski svet sploh ni razpravljal. Potrebno je vedeti, da je občinski 
svet glavni organ odločanja v Občini Trzin. Županova funkcija je, da izvršuje tisto, kar se 
občinski svet odloči. Tukaj pa je bil že narejen investicijski program, za katerega je bilo na tem 
zboru slišati, da je prevelik, da je ocenjen previsoko. Na podlagi takih visokih cen, ki jih je 
župan sam s svojo ekipo naredil…   

 
Župan pripomni, da tega ni sprejel on sam, ampak JHP.  
 
G. Podlogar nadaljuje, da se ni JHP odločil, ampak se je odločil župan. Župan je dal naročilo, 
podpisal račun in ga plačal. Na podlagi takega Investicijskega programa, je bil narejen javni natečaj, 
kako bo ta objekt izgledal. Kot piše v medijih, so v tem javnem natečaju drugačne dimenzije, kot pa 
v Investicijskem programu. Na tem zboru pa je govora o tem, da bo cena nižja. Občinski svet o tem 
sploh ni razpravljal, razen, ko je bil predložen v obravnavo predlog proračuna. Kar pa zagotovo je 
dolžnost župana, da predloži v obravnavo predlog proračuna. Ta projekt pa sploh ni bil umeščen v 
predlog proračuna, ampak celo v rebalans proračuna. Meni, da bi se moral župan kot prvo podučiti, 
kako naj deluje lokalna samouprava, kakšne so pristojnosti in naloge župana in kakšne so 
pristojnosti občinskega sveta ter delovnih teles občinskega sveta. Kot predsednik odbora lahko 
pove, da glede na to kaj se dogaja, temu odboru ne bo več dajal legitimnosti in javno pove, da 
nepreklicno odstopa s tega mesta. To je materija, ki bi jo moralo najprej obravnavati pristojno 
delovno telo občinskega sveta, ki naj bi bilo bolj specializirano za posamezna področja. Odbor za 
okolje in prostor do sedaj tega sploh ni obravnaval. Pristojno delovno telo sploh ni vedelo, da 
občinska uprava pripravlja razpis za izdelavo OPPN (Občinskega podrobnega prostorskega načrta). 
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Kot je bilo povedano na tem zboru, je bil narejen natečaj za urbanistično-arhitekturno rešitev. Vse 
to je brez repa in glave in na tak način se z našimi sredstvi ne da delati. Meni, da je edino pravilno, 
da se o zadevi najprej pogovori na občinskem svetu, da se opravi neke vrste brainstorming in, da se 
ugotovi, kakšne so resnične potrebe glede velikosti tega doma in šele nato se zadeva pelje naprej. 
Pristojno delovno telo je predvideno po poslovniku in meni, da je tudi po statutu predvideno, da je 
to tudi neke vrste komisija za posamezne investicije, s področja, ki ga obravnava posamezno 
delovno telo. Nič od tega se ni upoštevalo. Že 3 tedne čaka na odgovor, kje se je dogovarjalo o 
gasilnem domu, kje se je odločalo o velikosti, o umestitvi, itd. Občinski svet o tem ni odločal, 
pristojno delovno telo Odbor za okolje in prostor o tem ni razpravljal, nič ni bilo predloženo, prav 
tako ni bilo s strani občinske uprave, da želi kakršne koli smernice. Sigurno še nič ni prepoznega. 
Nekaj denarja je bilo porabljenega brez potrebe, kolikor so bili stroški natečajev. Prva stopnja je, da 
se o tem pogovori na občinskem svetu in se seznani s strokovnjaki s tega področja. Potrebno je 
vedeti, da je sigurno prisotnih veliko gasilcev ali članov njihovih družin, ki so zelo zainteresirani, da 
se ta dom zgradi čim večji. Vendar pa se tukaj upravlja s sredstvi za cel Trzin in je potrebno 
zadovoljiti v največji meri potrebe vseh Trzincev. Ob začetku mandata je bila narejena anketa o 
željah, potrebah in prioritetah v Trzinu, ki je prinesla dobre podatke o tem, kaj vse si ljudje želijo. 
Na podlagi te ankete je svetnik predlagal, da se naredi umestitev vseh objektov, ki jih Trzinci 
potrebujejo in si jih želijo, v prostor. Za ta predlog ni bilo posluha. Posluha ni bilo, ker naj bi bil tisti 
del, ki ga občina že ima, najboljši za postavitev gasilskega doma. Mogoče je ta prostor res najboljši, 
mogoče pa tudi ne.  
 
Župan pojasni, da je že OPN (Občinski prostorski načrt) iz leta 2009 to določal. Poleg tega pa tudi 
poplavne razmere ne dopuščajo gradnje drugje.  
 
G. Podlogar pripomni, da je OPN predvidel, da je za tisto območje potrebno narediti OPPN. Meni, 
da je bil tisti, ki je pripravljal OPN, zelo nespreten, saj imajo vse stavbe svojo klasifikacijo in 
klasifikacija za gasilski dom ni zavedena. Zapisano je samo ime, kar pa ni dovolj, saj je glavna 
klasifikacija stavb, katere vrste stavb je možno graditi na posameznih področjih. Trzin ima samo še 
malo prostora za razvoj, ima pa potrebe po stavbah, ki jih je bilo zaznati preko ankete in jih je 
potrebno umestiti v prostor. Tam kjer je malo prostora, je le tega potrebno čim bolj optimalno 
izkoristiti. Zadeve se je potrebno lotiti celovito. Nihče izmed svetnikov ne trdi, da gasilci ničesar ne 
potrebujejo. Vsi se zavedamo, da je potrebno izboljšati delovne pogoje trzinskih gasilcev. To je 
društvo, vredno vsega spoštovanja, ki ima zelo pomembno vlogo v vsaki skupnosti. To pa ne 
pomeni, da je treba reševati te probleme na hitro, ampak jih je potrebno reševati celovito. Če so 
stvari narejene na ad hoc način, so zagotovo veliko dražje, kot bi v resnici bile. Če se prostorsko ne 
načrtuje pravilno, se z eno stvarjo ne reši več stvari v ozadju. Vse to je na koncu povezano z 
izgledom, s funkcionalnostjo in s stroški. Najprej se je potrebno o tem pogovoriti na občinskem 
svetu, ki bo dal smernice županu. Taka razdelitev vlog med županom in občinskim svetom ter 
delovnimi telesi je predvidena v Zakonu o lokalni samoupravi, način delovanja pa v statutu in 
poslovniku. Prejšnji župan ni imel posluha in zato sta statut in poslovnik neusklajena z zakonodajo 
in celo kontradiktorna, kar zadeva način glasovanja. To je bilo potrebno razčistiti na prejšnji seji. 
Lokalna samouprava mora delovati transparentno in čim bolj kvalitetno. Pokazalo se je, da se 
pobira preveč denarja na podlagi kanalščin za komunalne storitve. Narejena je bila raziskava, ki 
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kaže, da je 2x dražje kot v Ljubljani ali v Polhovem Gradcu. Trzin je strnjeno naselje, zato je 
kanalščino možno urediti na bolj racionalen način. Še vedno pa so neupravičeno najvišje cene, ker 
ni posluha s strani župana in svetnikov koalicije (Liste za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani, Liste združeni Trzin in SDS).   
 
Župan poudari, da Investicijski program pripravi župan, občinski svet ga pa sprejme.  
 

6. Svetnica Alenka Marjetič Žnider poda repliko na županovo pojasnilo. Županu je znano, da 
so poslali vprašanje v zvezi s potrjevanjem investicijske dokumentacije, na Ministrstvo za 
finance, ki je pristojno ministrstvo za uredbo. Ministrstvo za finance je še pred sejo podalo 
odgovor, ki ga je svetnica županu posredovala na seji sveta. V odgovoru jasno piše, kdo je 
pristojen. Uredba ne določa konkretnega organa. Organ, ki je v občini pristojen za izdajo o 
potrditvi ali zavrnitvi Investicijskega programa in investicijske dokumentacije, bi moral biti 
določen v občinskih predpisih, ki podrobno urejajo pristojnosti posameznih občinskih 
organov. 18 člen Statuta Občine Trzin določa, kdo je najvišji organ v občini in kateri organ je 
tisti, ki razpolaga s premoženjem, razen, če ne pooblasti župana. Te pristojnosti pa župan ni 
prejel. Župana želi opozoriti na to, naj ne prikazuje selektivno dokumentov, ki jih je prejel, 
ampak naj pokaže vse dokumente, ki jih je prejel. V dokumentu, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za javno upravo (op. Služba za lokalno samoupravo), sta izenačena oba dokumenta DIIP in 
IP, kar kaže na to, da so odgovarjale osebe, ki niso pristojne za to. Zagotovo pa to 
ministrstvo ni pristojno za interpretacijo te uredbe. Je pa to ministrstvo pristojno za druge 
dokumente s področja lokalne samouprave, zato je bilo vprašanje tudi poslano na to 
ministrstvo. Pristojno Ministrstvo za finance pa je odgovorilo, da mora biti v predpisih 
občine določeno, kdo je tisti, ki je pristojen. In v Občini Trzin je pristojen občinski svet, kar 
določa 18. člen. Ob koncu župana ponovno prosi, naj omenja vse dokumente, ki jih je prejel, 
ne le tiste, ki so zanj ugodnejši. 

 
7. Razpravo nadaljuje poveljnik Gasilskega društva Trzin in vodja svetniške skupine Lista 

združeni Trzin Marko Kajfež, ki najprej poudari, da njihova lista ni v nobeni koaliciji. Že na 
začetku mandata so napovedali, da bodo podprli vse dobre pobude, slabih pa ne, ne glede 
na to, katera lista jih bo podala. Kar zadeva gasilski dom, pove, da je na vsakem sestanku 
Odbora za okolje in prostor, od samega začetka delovanja odbora, postavljal vprašanja 
glede gradnje doma. Zato je izjava, da se o tem ni nikoli govorilo, laž. O gradnji doma je bilo 
govora na vsakem sestanku odbora. Gasilci in predsednik društva so sodelovali tudi v 
odboru, skupaj s projektantom in občino, kjer je bilo govora o tem, kaj gasilci potrebujejo. 
Dom se gradi za 50 let. Ko g. Podlogar izjavlja, da je garaža velika za 6 velikih avtomobilov, 
ne pozna zgodbe, kaj je veliko gasilsko vozilo. Gasilsko veliko vozilo je dolgo 13 m. 
Standardne gasilske garaže v Sloveniji so 11x5 m za eno vozilo. Torej bi za 6 vozil morala biti 
velikost 22x15, kar pa po načrtih ni. Kar zadeva strokovnjake, ki bi povedali, kakšen dom 
gasilci potrebujejo, poziva g. Podlogarja, naj pripelje strokovnjaka, ki ima glede gasilske 
izobrazbe višjo stopnjo in višji strokovni izpit, kot ga ima on sam. Kar zadeva gasilsko stroko 
je že 34 let prostovoljni gasilec in 22 let poklicni. Za seboj ima preko 4000 intervencij, kar 
gotovo kaže na to, da verjetno nekaj ve, kaj gasilci potrebujejo.   
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Romeo Podlogar poda repliko, kar zadeva laži v zvezi z obravnavo teme na sestankih Odbora za 
okolje in prostor. Če se na sestankih pod točko razno postavljajo vprašanja, to še ne pomeni, da je 
to razprava. Pod točko razno se županu zastavi vprašanje, na katerega odgovori. Zaposlena na 
občini, ki je pristojna za to delovno telo, pa velikokrat ni prisotna. Tudi zato je bila prekinjena seja 
odbora, ki so jo potem nezakonito nadaljevali. Razume, da je med gasilci zagotovo želja, da se 
zgradi čim večji dom. Včasih, ko je sam igral nogomet, bi si tudi želel, da se v Trzinu postavi 
ogromen stadion. Zagotovo je povsem normalno, da je pri članih društva prisotna pristranskost, 
zato je potrebno neko uravnoteženje in prilagoditev dejanskim potrebam. Potrebno se je zavedati, 
da sta v bližini Trzina dve poklicni enoti (v Domžalah in Ljubljani), da so prostovoljna gasilska 
društva v Domžalah, Loki, Mengšu, itd. Vse to je potrebno upoštevati. Podatke je bilo možno 
prebrati iz Investicijskega programa in kar je bilo potem spremenjeno z natečajem, se je župan 
odločil sam. Če bi bil sistem lokalne samouprave tak, da bi župan odločal o vsem, potem bi se bilo 
potrebno vprašati, preden bi kandidiral za župana, kakšno izobrazbo in delovne izkušnje ima. Danes 
je vseeno kakšno izobrazbo ima župan, dobiti mora le zaupanje ljudi. Zato pa je najvišji organ 
odločanja v občini občinski svet. 
 
Župan doda, da je Občinski svet sprejel z 8. glasovi za in 5. proti.  
 
G. Podlogar opozarja, da občinski svet ni sprejel projekta, ampak je z 8 proti 5 sprejel rebalans 
proračuna. Dokumenti imajo svoje ime, svojo težo in svojo funkcijo, kar je bistveno. Postopek je 
potekal po napačnem vrstnem redu.   
 
Po županovih besedah bo točka DZiR na naslednji redni seji. 
 
 

8. K besedi se priglasi Andrej Nemec, ki poudari, da so gasilci v kraju zaradi občanov in ne sami 
zaradi sebe. Organizirani so po zakonih (npr. Zakon o varstvu pred požarom), ki jih določa 
država. Opremljajo se po tipizaciji in tipizacija za požarno ogroženost, predvideva precej več 
opreme, kot jo imajo gasilci sedaj. Spadajo v tretjo kategorijo. Izvozi morajo biti v dveh 
minutah, v katerem koli času dneva. Pojavi se vprašanje, kako naj gasilci pomagajo 
občanom, če imajo en kos opreme na enem koncu Trzina in drug kos na drugem koncu? Po 
zakonih so obvezni delovati, delujejo pa prostovoljno in prostovoljno zapuščajo svoje 
družine, da pomagajo drugim. Po Zakonu o gasilstvu pa je občina dolžna vzdrževati gasilce 
in zagotavljati njihovo delovanje. Iz tega izhaja, da je najboljša rešitev, da se končno zgradi 
nov dom, ki bo služil tudi zanamcem in, da se to izpelje brez nepotrebnih ugovarjanj. Prva 
študija je bila narejena že pred več kot desetimi leti, sedaj pa je končno dozorelo, da se bo 
zgradil tak dom, da bodo gasilci normalno delovali in pomagali sokrajanom. Prosi, naj se to 
izpelje, da bodo vsi v Trzinu varno spali, zato tudi je geslo gasilcev »na pomoč«.  

 
 

9. Razpravo nadaljuje podžupan Rado Gladek, ki občinski svet razume kot organ, ki o nečem 
odloča, ne pa kot debatni krožek, kar dostikrat je. Občinski svet lahko o nečem odloča, če 
ima na mizi neko gradivo. Svetniki ne morejo kar priti na sejo in na primer pod točko DZiR 
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predstaviti vsak svoj načrt. Nobena stvar se ne odloča tako, vedno so potrebne neke 
podlage. Pri tej zadevi je bila pot ista. Župan je sklical kolegij občinskega sveta s tem 
namenom, ki se ga nekateri niso udeležili.  
 

Petra Kralja zanima kaj se lahko odloča na kolegiju? 
 
G. Gladek odgovori, da se na kolegiju lahko govori o stvareh, ki se jih potem pripravi za občinski 
svet. Naprej se je zadeva peljala tako, da so se pozvali strokovnjaki, ki se na to spoznajo in so 
pripravili neke podlage, tudi zakonske, kaj naj bi imelo tako gasilsko društvo, kot je Gasilsko društvo 
Trzin. Predstavniki občine so si ogledali tudi, kako so se na neki drugi občini lotili tega projekta, 
sicer precej večjega. Na podlagi tega je bil pripravljen projekt, na podlagi katerega je bil izveden 
javni natečaj. Občina je samo podala neke podlage, kaj naj bi Gasilsko društvo Trzin imelo oziroma 
potrebovalo. Nato je bil izveden natečaj, katerega rezultati bodo vidni v ponedeljek po predstavitvi 
javnega natečaja. Na tem zboru je že govora o tem ali smo proti, ali ni na pravem mestu, ipd, pa se 
sploh še ne ve, kaj bo prinesel natečaj. Razprava se bo začela po predstavitvi tega natečaja. Kraj 
potrebuje gasilski dom. Od ponedeljka naprej pa se bo govorilo o tem ali je to primerno za Trzin ali 
ne, ali je predrago, preveliko, premajhno… Meni, da do sedaj ni bilo narejenega nič napačnega, le 
neka želja in energija je bila vložena v to, da se zadeva premakne. Izgradnjo gasilskega doma so na 
predvolilnih zborih obljubljali vsi.  
 
Peter Kralj se povsem strinja s tem, da kraj potrebuje gasilski dom, vendar pa meni, da je bila 
celotna zadeva napačno zastavljena. Investicijski projekt za Dom starejših Trzin se je delal povsem 
drugače, v obliki odloka in v dveh obravnavah. Investicijskega programa župan ne bi smel sam sebi 
potrditi, ampak bi ga moral na seji predložiti občinskim svetnikom v obravnavo. Po obravnavi na 
občinskem svetu, bi sledila javna obravnava, po kateri bi svetniki na seji obravnavali Investicijski 
program še v drugi obravnavi. V tej zadevi pa je župan vse tri faze preskočil in sam sebi potrdil 
Investicijski program, kar je ključni problem. Občinski svet na seji tega ni obravnaval, ravno tako se 
ni obravnavalo na Odboru za okolje in prostor, ki je edino pristojno delovno telo za obravnavo te 
zadeve. Župan je v proračun uvrstil potrjen Investicijski program, ki ga je sam sebi potrdil.  
 
Župan ponovno pove, da se bo o tem razpravljalo na 18. redni seji, 22.2.2017, kjer bodo prisotni 
tudi projektanti. Glede na to, da ni strokovnjak na tem področju, pri tej zadevi ni sodeloval. Župan 
ni sam sprejel, ampak je sprejel občinski svet. 
 
S povedanim se ne strinja g. Podlogar. Investicijski program je sprejel župan in se je nanj tudi 
podpisal. Občinski svet je bil samo seznanjen v okviru Rebalansa Proračuna Občine Trzin. 
Župan doda, da ga je občinski svet tudi sprejel.  
 
G. Podlogar nadaljuje, da je sprejel rebalans, ni pa imel možnosti odločati o potrjevanju 
Investicijskega programa. To je treba razumeti in ločiti. Sam nikoli ni nasprotoval izboljšanju 
delovnih pogojev za gasilce in izgradnji gasilskega doma, vztraja samo, da se je tega potrebno lotiti 
strokovno in odgovorno. Tako, kot je predvideno po Zakonu o lokalni samoupravi.  
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10. Občanko Andrejo Kosirnik zanima, če pravilno razume, kar je župan povedal, da je bil 
rebalans sprejet in v okviru tega rebalansa je bil sprejet tudi Investicijski program? 

 
Župan potrdi, da občanka to pravilno razume.  
 
Ga. Kosirnik meni, da tudi državljanom Slovenije ni všeč, kaj se dogaja na državni ravni in kaj se 
včasih dogaja na lokalni ravni, ampak dejstvo pa je, da je bil rebalans sprejet, torej Dom zaščite in 
reševanja se bo gradil. Sedaj pa sledi dogovarjanje o sami zadevi, kako bo izpeljana. Meni, da je 
dovolj govora o tem ali se bo gradilo ali ne, rebalans je bil sprejet, je načrtovano in sedaj se bo na 
prihodnjih sejah dogovarjalo o tem, kako bo izpeljano.  
 
Vključi se Romeo Podlogar, ki pove, da je bil po rebalansu sprejet Investicijski program v vrednosti 
1.900.000,00 € in v določeni velikosti. V primeru sprememb je potrebno pri majhnih spremembah 
narediti novelacijo Investicijskega programa, pri velikih pa je potrebno sprejeti nov Investicijski 
program. Ker gre za veliko spremembo, kot je slišati z 1.900.000,00 € na 900.000,00 €, je potrebno 
sprejeti nov Investicijski program.  
 
Ga. Kosirnik se s tem strinja, vendar poudari, da so vsi prisotni občani Trzina. Župan in občinski 
svetniki so bili izvoljeni in občani jim zaupajo, da bodo to izpeljali maksimalno dobro in čim bolj 
učinkovito. Rešiti je potrebno še veliko drugih stvari, tako, da naj se to izpelje, da se bo potem 
lahko posvetilo tudi drugim stvarem. 
 

11. Sledi predlog g. Frantarja, ki se nanaša na cene za odvoz smeti. Na to temo je bila izvedena 
anketa. Se pa tema nanaša še na leto 2014, ko je bila sprejeta uredba. Že takrat je bilo 
predlagano, da bi se priključili k Snagi, saj ta zaračunava 10€, v Trzinu pa je okrog 22€. 
Predlaga, da se zadeva popravi, da bi tudi v Trzinu plačevali racionalne cene. Župan je bil 
izvoljen zato, da bo občane pošteno zastopal in, da se bodo čim bolje počutili v Trzinu. 
Vendar pa v primeru cen komunalnih storitev, občani niso zadovoljni. Če so tukaj predragi, 
so lahko tudi kje drugje. Župana prosi, naj se zavzame za občane in kot njihov predstavnik te 
zadeve uredi v taki meri, kot so drugje.       

 
Župan pojasni, da je že v mesecu novembru zahteval revizijo poslovanja Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik, s čimer so se v decembru strinjali tudi ostali solastniki Prodnika. Izvedena bo  
celotna neodvisna revizija podjetja. Tudi Prodnik pa je dolžan po zakonu izvesti revizijo. Kar zadeva 
Snago, je potrebno opozoriti, da je le ta ob polletju imela 3.000.000,00 € izgube. Dejstvo je, da 
imajo občine, ki so se priključile Snagi (npr. Cerklje) cenejše, vendar pa odvažajo na tri tedne. Kar 
zadeva Snago, pa bo po vsej verjetnosti tudi morala dvigniti cene.  
 
G. Frantar meni, da so bile leta 2014 cene mogoče prenaglo sprejete. Pri oblikovanju cen za 
določeno obdobje, se upošteva načrtovane količine storitev in načrtovani stroški ter prihodki 
izvajalca. Takrat pa se je to določilo brez vseh teh podatkov. Najprej so 120 litrske zabojnike 
zamenjali z 80 litrskimi, kar je že bila podražitev, saj je bila cena enaka za manjše zabojnike, kot prej 
za večje. Leta 2014 je bila spet sprejeta nova podražitev.  
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Po besedah župana se je v tem času že nekoliko znižalo, ko se je začelo iz Celja voziti v RCERO. 
Takoj, ko se je pokazalo, da bodo nižji stroški, se je tudi cena spremenila.  
 
 

12. Razpravo nadaljuje predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Trzin Borut Kump, ki 
pove, da sicer ni več občan občine Trzin, da pa kljub temu vsakokrat pride na intervencijo v 
Trzin in tvega svoje življenje za občane Trzina. Predsednik društva je že od leta 2009, o 
gradnji doma pa je govora že vsaj 15 let. Predstavniki vseh list in strank so v predvolilnih 
bojih obljubljali, da se bodo zavzemali za gasilski dom. Zato sprašuje vse prisotne iz vseh 
strank in list, kdo se je v tem času obrnil na gasilce in jih povprašal glede doma? Ko je župan 
nastopil mandat, je samo on prišel do gasilcev in nihče drug. 

 
V dvorani je nastal vsesplošni nemir, zato je župan po nekaj opozorilih ob 18.55 uri za pet minut 
prekinil zbor občanov.  
 
Zbor se je zopet nadaljeval ob 19.00 uri. Po prekinitvi ni bilo več vprašanj, zato se je župan zahvalil 
navzočim in zbor ob 19.00 uri zaključil. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                              ŽUPAN: 
Barbara Gradišek                                                                                                            Peter Ložar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Lista prisotnih na zboru občanov, dne 25.01.2017. 
Poslano: 

- članom Občinskega sveta Občine Trzin po elektronski pošti, 
- objavljeno na spletni strani Občine Trzin www.trzin.si,  
- Arhiv, tu. 

http://www.trzin.si/

