
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 9-00/2019 
Številka zadeve: 900-0012/2019- 
Datum: 3. 12. 2019 

ZAPISNIK 
 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 27. novembra 2019, s pričetkom 
ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu. 
 
Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na osnovi 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 41. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  
 
NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   
  
Župan: 
gospod Peter LOŽAR /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 
 
Člani OS:  
gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton 
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, 
gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha PANČUR/SDS/, gospa 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Robert 
MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/ in 
gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK, ga. Bojana 
LENARŠIČ, g. Viktor TORKAR in ga. Marjeta TRSTENJAK.  
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, pri 1. točki dnevnega reda, 

 g. Marcel  KOPROL, predsednik Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 
 
Opravičeno odsotna: ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
  
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni:  / 
 
Ostali navzoči: 2 študenta tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene 
vede. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


 

Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje: 
 

 zapisnik 8. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 8. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 
glasov »za«) sprejeli naslednji 

 
SKLEP 

 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 9. 10. 2019, se sprejme in 
potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 9. redne seje: 
G. župan je že na odborih pojasnil, da je kot predlagatelj umaknil 3. točko dnevnega reda: Odlok o 
prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin – druga obravnava, ker bi ga želeli 
bolje pripraviti, kot kaže trenutno. Glede na pripombe, ki so bile podane na prejšnji seji, se je odlok 
pripravljal nekje bolj v smeri tega, da bi bila zadeva čim bolj lokalno usmerjena, da bi se čim bolj 
podpiralo lokalno, vendar potem lahko pride do navzkrižja s pravom Evropske unije in odprtim 
trgom. Da bi odlok lahko pripravili tako kot je potrebno, bo druga obravnava izvedena na eni od 
prihodnjih sej.  
Na dnevni red pa je bila dodana točka: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v 
senat za reševanje pritožb zoper delo policistov. Predlagani dnevni red tako vsebuje 11 točk.  
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 9. redne seje: 
 
Ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ predlaga umik 4. točke z 
naslovom: Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - druga 
obravnava. V skladu s 5. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (tako imenovana Uredba MEDO), ceno storitve 
posamezne javne službe z območja občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene 
izvajanja storitve javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Torej ceno 
potrjuje občinski svet. Z 9. členom odloka se torej občinskemu svetu odvzame pravica in obveznost 
do potrjevanja cen in se prenaša na Svet RCERO, katerega član je samo župan. V skladu z 48. 
členom statuta, je župan dolžan skrbeti za zakonitost sprejetih odločitev občinskega sveta, zato 
predlaga, da se odlok o koncesiji umakne z dnevnega reda, saj ni v skladu z Uredbo MEDO. 
 
G. župan se sicer s tem ne strinja, vendar bo predlog dal na glasovanje. Kot je že povedal, je pri tem 
odloku zgodba s Snago-Voka usklajena do te mere, kar zadeva objekte RCERO in se sprejema v 
takem besedilu, kot je predlagano. Predlog daje na glasovanje.  
»Kdo je za to, da se 4. točka umakne z dnevnega reda?« 
                               ZA – 3             PROTI – 9 
Predlog za umik točke z dnevnega reda je bil s 3. glasovi »za« in 9. glasovi »proti« zavrnjen.      
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 9. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
  
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 11 točk.  
 



 

Z 10. glasov »za« in 3. glasovi »proti« je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica; 
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
3. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin - druga obravnava; 
4. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - 
druga obravnava; 

5. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020 in leto 2021 in 
predlog Cenika za Odsev za leto 2020 in leto 2021; 

6. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - II - skrajšani postopek in 
Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021 - druga obravnava; 

7. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo za leto 2020 in leto 2021; 

8. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 in leto 2021; 
9. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin; 
10. Volitve in imenovanja: 

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

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

11. Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb 
zoper delo policistov. 

 
 
K točki 1/ 
 
Razloge za sprejem Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec 
Žabica je najprej predstavila Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin, nato pa je župan 
predstavil še Amandma št. 1 k Sklepu. Besedilo Amandmaja št. 1 se glasi: 
 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti 
vrtec Žabica 
 
2. točka Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se 
glasi:  
 

»2. 
(subvencija cene programov) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju občine Trzin, se plačilo dodatno zniža tako: 

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 11,00 EUR nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem 
razredu, 

- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 9,00 EUR nižjo 
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 
 



 

Subvencija cene programa se v primeru vključenih dveh ali več otrok iz iste družine upošteva le za najstarejšega 
otroka.« 
 

 
Obrazložitev:  
 
Z amandmajem se na pobudo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev z dne 18.11.2019 povečuje 
dodatna subvencija cene programa za starše. 
 
                Peter Ložar, l. r. 
            Župan« 
 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor je 
predlagal občinski upravi, da preuči tudi možnost dodatne subvencije na ceno vrtca za starše, in pa, 
da potrjuje soglasno predlog sklepa, z morebitno dodatno subvencijo v ceni. Kar je bilo na koncu 
tudi realizirano z amandmajem.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, Matejka CHVATAL/ravnateljica Osnovne šole 
Trzin/, župan Peter LOŽAR, Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in Anton PERŠAK/Lista za trajnostni 
razvoj Trzina/. 
 
Po razpravi je sledilo glasovanje. 
 
Najprej je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet Amandma št. 1 k Sklepu o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica. 
 
Nato je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet tudi: 
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 
1.  

(cena programov) 
 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov 
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1.12.2019 znašajo: 
 

 za I. starostno obdobje: 534,96 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR 

 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 400,18 EUR, stroški živil v ceni 
41,30 EUR. 

2. 
(subvencija cene programov) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju občine Trzin, se plačilo 
dodatno zniža tako: 

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 11,00 EUR nižjo ceno programa v svojem 
dohodkovnem razredu, 



 

- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 
9,00 EUR nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 

Subvencija cene programa se v primeru vključenih dveh ali več otrok iz iste družine upošteva le za 
najstarejšega otroka. 

3. 
 (kratkotrajna odsotnost) 

 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih 
živil.  
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za stroške 
neporabljenih živil z naslednjim dnem. 

4.  
(bolniška in počitniška rezervacija) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno 
zniža v primeru počitniške odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.  

 
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih 
mesecih julij in avgust ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni 
koledarski mesec in za največ dva (2) polna koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila. 
Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08. 
zagotovijo polno enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od  vključno 01.07. do 
31.08.; ali od 01.07. do 31.07.; ali od 01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno 
znižanje se lahko uveljavlja za oba polna oziroma en polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost 
najavijo vrtcu do 15.06. tekočega leta. Evidenco odsotnosti vodi vrtec. 
 
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni.  
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna 
koledarska meseca odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki 
odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni 
predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti 
razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  
 
Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki 
jim je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za 
vrednost živil. 

 
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  
 
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili 
prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega 
potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.  
 

5.   
(veljavnost sklepa) 

 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 3-1/2019 z dne 30.1.2019 (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/2019 z dne 31.1.2019) in sklep št. 4-9/2019 z dne 20.2.2019 (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 3/2019 z dne 21.2.2019). 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1. 12. 2019. 



 

Po končanem glasovanju sta sejo zapustili ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin in ga. Marjeta 
Trstenjak, referent I.  
 
 
K točki 2/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:  
 
1. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 

S strani nekaterih odbornikov je prejel vprašanje, zakaj svetniki in odborniki gradivo za 
sejo prejemajo v pisni obliki? Glede na to, da smo v digitalni dobi in, da se po drugi 
strani zelo skrbi za okolje, bi bilo dobro razmisliti o prehodu na gradivo v elektronski 
obliki. Predlaga, da Barbara pripravi izračun, koliko stane en kos gradiva, na primer 
tokratnega gradiva, ko se sprejema proračun, in koliko odbornikom ga je poleg trinajstih 
svetnikov, še potrebno razdeliti.      

 
G. župan se s predlogom strinja. Za začetek predlaga, da bi se vsaj poročila javnih zavodov, ki so 
precej obsežna, pošiljala v elektronski obliki. Meni, da bo tukaj možno nekaj narediti, saj se porabi 
res veliko papirja. Tudi sam ima tiskan izvod gradiva.   
 
 

2. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 
Številni uporabniki javnega prevoza (jutranjega vlaka) so izrazili željo, da bi se v 
konicah oziroma v času, ko je največ uporabnikov, vlaku dodal dodaten vagon. 
Podaja pobudo, da občina prevozniku predlaga, da doda še en vagon, saj, ko pridejo 
na vlak trzinski otroci, dijaki, študentje in uslužbenci, ni več nobenega prostora.  

 
G. župan pojasni, da je občina to že predlagala, vendar je težava v tem, da, ko pride vlak na peron in 
se ustavi, mora biti peron zadosti dolg. Na kamniški progi je okrog 10 postaj in samo 3 imajo 
zadostno dolžino perona. Dolžina trzinskega perona je za dve kompoziciji in, če bi se vlak, ki pride iz 
Ljubljane ustavil, bi z zadnje kompozicije skočili direktno v jarek, kar pa po normativu ni dovoljeno. 
Z naslednjim letom naj bi tudi na kamniško progo prišli novi švicarski vlaki, vendar pa še nima 
informacij, če bodo ti vlaki mogoče dvonadstropni. Ta proga je poleg Borovnice in kranjske proge, 
daleč najbolj obljudena. Lahko se pobuda zopet pošlje, vendar je že jasno, da to ni možno.  
 
Ga. Marjetič Žnider doda, da naj bo ta pobuda za v prihodnje, da, ko se bo iskala rešitev, naj se 
upošteva tudi ta problem. 
 
G. župan pove, da se riše drugi tir kamniške proge, ki bo zagotovo speljan do Domžal, ni pa še 
jasno ali bodo uspeli speljati do Kamnika ali ne. 
 
Vključi se še g. Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/, ki se mu zdi žalostno, da peron kroji 
možnost povečanega prevoza z javnimi sredstvi, glede na to, da vsi težijo k temu, da bi se povečalo. 
 
G. župan pojasni, da je trenutno to nemogoče in navede primer postaje Kamnik-mesto, kjer je na 
eni strani tunel in na drugi strani prehod.  
 
 

3. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 
Glede na to, da ni našel odgovorov na dve vprašanji, ki jih je zastavil na prejšnji redni 
seji, sprašuje, če jih je mogoče spregledal ali pa odgovora še ni? 

 
G. župan odgovori, da bi odgovora morala biti posredovana skupaj z ostalimi odgovori. 



 

Vključi se ga. Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, ki pojasni, da so bili vsi odgovori 
poslani posebej, ne skupaj za gradivom za sejo. 
 
 

4. Gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
1) Kaj se dogaja z gasilnim domom? 
2) Ali že potekajo kakšni pogovori z gasilci glede prenosa lastništva starega doma?  

 
G. župan pojasni, da je bila približno 3 tedne nazaj geodetska odmera. Sedaj bo potrebno pripraviti 
elaborat, kar gasilci urejajo sami. Na podlagi tega bo cenitev in potem pridejo na vrsto pogovori. 
 
G. Kralja zanima, če bo potem dogovor sklenjen spomladi? 
 
G. župan odgovori, da bo dogovor že prej in sicer takoj, ko bo cenitev.   
 
Kar zadeva Dom zaščite in reševanja župan pove, da je bila v vmesnem času podpisana pogodba. 
Terminski plan bodo poslali do sredine prihodnjega meseca, tako, da bo takrat več znanega. 
 
 
K točki 3/ 
 
Podrobnejšo obrazložitev Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin v drugi obravnavi je podal Viktor 
Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe, ki je predstavil tudi Amandma št. 1 k 
predlogu odloka, katerega besedilo se glasi: 
 
»OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
Številka: 9-4/2019  
Datum: 21. 11. 2019 
 
OBČINA TRZIN 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA: AMANDMA ŠT. 1 K ODLOKU O PODELITVI KONCESIJE 

ZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NA 
OBMOČJU OBČINE TRZIN – druga obravnava 
 

NAMEN: Sprejem amandmaja št. 1 k Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine 
Trzin v drugi obravnavi 
 

PRAVNA PODLAGA: 137. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) 
 

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan 
 

POROČEVALEC: Viktor Torkar, občinska uprava 
FINANČNE POSLEDICE: Sprejem amandmaja nima neposrednih finančnih posledic.  

 



 

Obrazložitev: 
Na pobudo Statutarno-pravne komisije Občine Trzin predlagam dopolnitev ODLOKA O PODELITVI 
KONCESIJE ZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU OBČINE TRZIN – druga obravnava (v 
nadaljevanju: odlok), in sicer se doda beseda »rednega« v naslov in besedilo odloka. 
 
Amandma: 

- v naslovu odloka se za besedo »službe« doda beseda »rednega«; 
- v 1. členu odloka se za besedo »službe« doda beseda »rednega«; 
- v 1. odstavku 14. člena odloka se za besedo »službo« doda beseda »rednega«;  
- v gradivu za sprejetje predmetnega odloka se v predlogu sklepa Občinskega sveta 

Občine Trzin za besedo »službe« doda beseda »rednega«. 
 
 
                                                                                                                  ŽUPAN: 
                                                                                                              Peter Ložar, l. r.« 
 
  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije (Na tej točki 
je bilo na seji kar nekaj razprave, na osnovi katere je potem bil pripravljen dodatni amandma. Sicer so 
pa glasovali 4 za in 1 proti. Ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER želi pojasniti, zakaj je prosila, da se 
zapiše ločeno mnenje. Ločeno mnenje je bilo, da je kot članica Statutarno-pravne komisije proti in 
sicer zato, ker odlok, kakor je bil pripravljen, je bil pripravljen za vse službe vzdrževanja cest, 
medtem ko je gospodarska javna služba izključno redno vzdrževanje cest, kar pa je sedaj popravljeno 
z amandmajem.); Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe (S 4. glasovi za in 
1. vzdržanim je bil odlok sprejet.) in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, župan Peter 
LOŽAR, Viktor TORKAR/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/, Gregor 
PEVC/Lista Trzin je naš dom/, Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in Anton 
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 
 
Na začetku razprave je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ 
predstavila Amandma št. 2 in amandma št. 3 k Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin.  
 
Med razpravo je ga. Marjetič Žnider zaprosila za 5 minutno prekinitev seje, da se svetniška skupina posvetuje glede 
amandmajev, zato je župan ob 17.40 uri prekinil sejo za 5 minut. 
 
Seja se je zopet nadaljevala ob 17.45 uri. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta. 
 
Po prekinitvi se je seja nadaljevala z razpravo, v kateri so sodelovali: župan Peter LOŽAR, Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in Viktor TORKAR/višji svetovalec 
župana za gospodarske javne službe/. 
 
Ob koncu razprave je ga. Marjetič Žnider pojasnila, da predlagatelji umikajo Amandma št. 2 in 
Amandma št. 3 k Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin. 
  
V nadaljevanju so člani občinskega sveta najprej glasovali o Amandmaju št. 1 k Odloku o podelitvi 
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na 
območju Občine Trzin - druga obravnava in ga soglasno sprejeli (13 glasov »za«). 
 



 

Sledilo je še glasovanje o osnovnem sklepu, ki se v skladu s sprejetim amandmajem, ustrezno 
spremeni in dopolni. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trzin v 
drugi obravnavi in ga sprejel, vključno s sprejetim amandmajem. 
 
 
K točki 3/ 
 
Kratko obrazložitev pod to točko je najprej podal župan, nato pa je predlog podrobneje predstavil še 
Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije (Po razpravi 
smo glasovali 4 za in 1 proti.); Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, župan Peter 
LOŽAR, Viktor TORKAR/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/ in Marko 
KAJFEŽ/Lista združeni Trzina/.  
 
Med razpravo je ga. Marjetič Žnider/Odgovori, aktivni občani Trzina/ izrazila željo, da se 
vprašanje glede poračuna izgube in odgovor župana zapišeta v zapisnik. Na strani 54 je obrazložitev, 
da je od 12 milijonov eurov del že poračunan in, da še vedno ostane 824.675,00 eurov izgube 
nepokrite. Tam piše, da, kot ga razumemo, je mišljeno, da se omenjeni negativni poračuni iz obdobja 
2016-2018 ne bodo upoštevali v nobenem od naslednjih elaboratov o oblikovanju cen. Ali je to 
nedvoumna izjava Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.?   
 
G. župan: ja, tako je, zaradi tega, ker je cena, ki je zdaj določena, je določena do leta 2021, brez 
sprememb.  
 
Pred glasovanjem je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ 
obrazložila svoj glas: Kot že na začetku, s predlogom za umik točke z dnevnega reda seje, podaja 
obrazložitev glasu svetniške skupine, v kateri menijo, da je pripravljeni odlok v 9. členu v nasprotju s 
tako imenovano Uredbo MEDO, kjer ima pristojnost potrjevanja cen občinski svet, medtem ko 
koncesionar predlaga ceno z elaboratom. Glede na to bodo glasovali proti.     
 
 
Sledilo je glasovanje. Z 10. glasovi »ZA« in 3. glasovi »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v drugi obravnavi in ga sprejel. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.   
   
 
 



 

K točki 5/ 
 
Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2020 in leto 2021 in predlog Cenika za 
Odsev za leto 2020 in leto 2021 je navzočim predstavila Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za 
finance in proračun.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja 
ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine 
(Na koncu so bili soglasni, bilo pa je kar nekaj razprave, kar je razvidno tudi iz zapisnika. Kot so že 
predlagali, je potrebno čim prej pripraviti nov odlok, saj se je pokazalo, da s tem popravljanjem ni 
dosežen končni cilj. Pokazale so se nove težave. So pa na koncu potrdili ta znesek 35.000,00 eurov.) 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, 
Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Rado GLADEK/SDS/, Marko 
KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/ in Tanja BRICELJ/odgovorna urednica glasila Odsev/. 
 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje o predlaganih sklepih. 
 
5.1. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev 
za leto 2020, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku 
35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2020, ki je sestavni del finančnega načrta. 
 
Objavljeni Cenik velja samo v primeru, če trženje oglasnega prostora v Odsevu izvaja Občina Trzin, 
v kolikor je oglasni prostor zakupljen, zakupnik sam določi svoj cenik.  
Oglasna sporočila, ki jih v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, zaračuna Občina 
Trzin na podlagi cenika, ki je del finančnega načrta glasila Odsev, in se uvrstijo na strani namenjene 
za plačane objave, razpise in oglase.    
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in prične veljati 1. 1. 2020 ter velja v času veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2020. 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA OBČINE TRZIN ODSEV ZA LETO 2020 
v EUR 

PRIHODKI  305,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 
(ocena) 

975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje  (ocena) 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica (ocena) 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.207,80 1.317,60 12.187,80 

Raznos (10 raznosov) 190,00 300,00 2.010,00 

Vezava izvodov (ocena)     60,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.079,20 

Skupaj     35.000,00 



 

Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 
 

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

  
 

CENIK 
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 
   

velikost strani: b oglas  ogl.čl.  

Cela 442,30 176,00 

tri četrtine 252,70 162,50 

Polovica 266,30 112,80 

Tretjina 144,40 85,70 

Četrtina 158,00  

Šestina 90,30  

Osmina 94,80  

Šestnajstina 40,60  

Naslovnica:   

velikost strani: b oglas   

Četrtina 212,10  

Šestina 162,50  

Osmina 116,10  

   

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku 

   

mali oglasi:   

 Cena   

do 10 besed 3,00  

vsaka naslednja beseda 0,60  

   

p.c.izvoda: cena   

1 izvod 1,50  

   

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:  

   

10% za 3 oglase letno   

20% za 5 do 10 oglasov letno   

25% za 11 oglasov letno   

 
 
 



 

5.2. Nato je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet tudi 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev 
za leto 2021, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku 
35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2021, ki je sestavni del finančnega načrta. 
 
Objavljeni Cenik velja samo v primeru, če trženje oglasnega prostora v Odsevu izvaja Občina Trzin, 
v kolikor je oglasni prostor zakupljen, zakupnik sam določi svoj cenik.  
Oglasna sporočila, ki jih v Odsevu želijo objaviti organizatorji volilne kampanje, zaračuna Občina 
Trzin na podlagi cenika, ki je del finančnega načrta glasila Odsev, in se uvrstijo na strani namenjene 
za plačane objave, razpise in oglase.    
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in prične veljati 1. 1. 2021 ter velja v času veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2021. 
 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA OBČINE TRZIN ODSEV ZA LETO 2021 
 
v EUR 

PRIHODKI  305,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 
(ocena) 

975,26 1.026,16 9.803,50 

Lektoriranje  (ocena) 309,76 319,16 3.107,00 

Fotografije + naslovnica (ocena) 190,00 220,00 1.930,00 

Tisk Odseva 1.207,80 1.317,60 12.187,80 

Raznos (10 raznosov) 190,00 300,00 2.010,00 

Vezava izvodov (ocena)     60,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.079,20 

Skupaj     35.000,00 

 
 Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Ocena znakov na številko max. 121.000 975,26 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Ocena znakov na številko max. 121.000 309,76 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 
 

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

  



 

CENIK 
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 
   

velikost strani: b oglas  ogl.čl.  

Cela 442,30 176,00 

tri četrtine 252,70 162,50 

Polovica 266,30 112,80 

Tretjina 144,40 85,70 

Četrtina 158,00  

Šestina 90,30  

Osmina 94,80  

Šestnajstina 40,60  

Naslovnica:   

velikost strani: b oglas   

Četrtina 212,10  

Šestina 162,50  

Osmina 116,10  

   

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku 

   

mali oglasi:   

 Cena   

do 10 besed 3,00  

vsaka naslednja beseda 0,60  

   

p.c.izvoda: cena   

1 izvod 1,50  

   

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:  

   

10% za 3 oglase letno   

20% za 5 do 10 oglasov letno   

25% za 11 oglasov letno   

 
 

 
K točki 6/ 
 
Višja svetovalka župana za finance in proračun je podrobneje predstavila Predlog Rebalansa 
Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - II - skrajšani postopek in Predlog Proračuna Občine Trzin za 
leto 2020 in leto 2021 - druga obravnava. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Klavdija 
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Nuša REPŠE, 
predsednica Odbora za gospodarske javne službe (Soglasno pri rebalansu in 4 za in 1 proti pri 
predlogu Proračuna Občine Trzin za leto 2020 in leto 2021.); Miha PANČUR, namestnik 
predsednika Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora 
za okolje in prostor (Vsi trije predlogi 4 za in 1 proti.); Anton KRALJ, predsednik Odbora za 
socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, 
predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha PANČUR, predsednik 
Odbora za mlade; Dunja ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, 
proslave in promocijo občine in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.   



 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
6.1. Najprej je bil z 10. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejet 

 
SKLEP  

 
Občinski svet Občine Trzin je na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna 
Občine Trzin za leto 2019, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine 
Trzin za leto 2019, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022 in 
Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 kot celote.  
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin 
za leto 2019 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 
 
6.2. Nato je bil z 10. glasovi »za« in 3. glasovi »proti« sprejet 

 
SKLEP  

 
Občinski svet Občine Trzin je na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 obravnaval in sprejel predlog 
Proračuna Občine Trzin za leto 2020, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 
2020, predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2020, predloga 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2020-2023 in Obrazložitev Proračuna Občine 
Trzin za leto 2020 kot celote.  
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2020 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 
Proračun Občine Trzin za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne od 
01.01.2020 dalje.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
6.3. Ob koncu je bil z 10. glasovi »za« in 3. glasovi »proti« sprejet še 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 9. redni seji dne 27. 11. 2019 obravnaval in sprejel predlog 
Proračuna Občine Trzin za leto 2021, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 
2021, predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2021, predloga 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2021-2024 in Obrazložitev Proračuna Občine 
Trzin za leto 2021 kot celote.  
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, drugi 
sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2021 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 
Proračun Občine Trzin za leto 2021 začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne od 
01.01.2021 dalje.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  



 

Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  
 
 
K točki 7/ 
 
Kratko obrazložitev pod to točko dnevnega reda je podal župan.   
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno-pravne komisije in Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
7.1. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

S K L E P 
 
Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 
2020. 
 
 
7.2. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet tudi 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Načrt ravnanja s premičnim premoženjem skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 
2021. 
 
 
K točki 8/ 
 
Razloge za sprejem Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2020 in leto 2021 je 
na kratko predstavila Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko 
KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za 
finance in premoženje.   
 
Razpravljala sta: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in župan Peter 
LOŽAR.  
  
Sledilo je glasovanje o predlaganih sklepih. 
 
8.1. Najprej je bil z 10. glasovi »za« in 2. glasovoma »proti« sprejet 
 

S K L E P  
  
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2020 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci stvarnega premoženja občine 
Trzin v letu 2020, je lahko največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2020.  
 
 



 

8.2. V nadaljevanju je bil z 10. glasovi »za« in 2. glasovoma »proti« sprejet tudi 
 

S K L E P  
  
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2021 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci stvarnega premoženja občine 
Trzin v letu 2021, je lahko največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2021.  
 
 
K točki 9/ 
 
Končna poročila nadzornega odbora je predstavil predsednik nadzornega odbora Marcel Koprol.  
  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, 
predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton PERŠAK, predsednik 
Odbora za finance in premoženje.  
 
Razpravljala sta Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/ in Marcel KOPROL/predsednik 
Nadzornega odbora Občine Trzin/. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 
porabo občinskih sredstev dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 2018. 

 
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 

porabo občinskih sredstev pri preureditvi treh križišč v Obrtno industrijski coni. 
  

3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 
porabo občinskih  sredstev pri razširitvi izhoda iz Obrtno industrijske cone. 
 

4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 10/ 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je navzočim 
predstavila predlog za imenovanje članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Komisija predlaga, da se za 
člane Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenujejo: Raša Šömen, Milena 
Kompolšek, Aleš Babnik, Milica Erčulj in Gašper Pevec; za člane Sveta Občine Trzin za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin pa: Tanja Tomšič, Anica Mušič, Miloš Janković, Milena Kristan in Neža 
Rogelj Meljo.  
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije. 
 
Razprave ni bilo. 
 
 



 

10.1. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

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

 
1. člen 

 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:  
- Raša ŠÖMEN, Trzin, 
- Milena KOMPOLŠEK, Trzin, 
- Aleš BABNIK, Trzin, 
- Milica ERČULJ, Trzin, 
- Gašper PEVEC, Trzin. 
 

2. člen 
 

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 
 
 
10.2. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet tudi 
 

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

 
1. člen   

 
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenujejo:  

- Tanja TOMŠIČ, Trzin, 

- Anica MUŠIČ, Trzin, 

- Miloš JANKOVIĆ, Trzin, 

- Milena KRISTAN, Trzin, 

- Neža ROGELJ MELJO, Trzin. 
 

2. člen 
 

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 2019.  
 
 
K točki 11/ 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je navzočim 
predstavila tudi predlog kandidata za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo 
policistov. Komisija predlaga, da se za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo 
policistov predlaga Rikard Grizilo. 



 

Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije. 
 
Razpravljal je Rado GLADEK/SDS/.  
 
Z 12. glasovi »za« in 1. glasom »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin, v skladu s pozivom ministra za notranje zadeve, predlaga 
ministru, da za predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov iz 
Občine Trzin imenuje gospoda Rikarda GRIZILA, stanujočega v Trzinu. 

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

 
 
 
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 18:30 uri zaključil.  
 
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   
 


