
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 10-00/2019 
Številka zadeve: 900-0013/2019- 
Datum: 7. 1. 2020 

 
ZAPISNIK 

 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 18. decembra 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 Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/ in gospod 
Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičili: gospod Miha PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, 
aktivni občani Trzina/ in gospod Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/.  
 
Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK, ga. Bojana LENARŠIČ, g. 
Viktor TORKAR in g. Matjaž ERČULJ.  
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.: g. Marko FATUR, direktor, g. Aleš 
STRAŽAR, vodja sektorja vodovod in g. Jaka PLEČKO, vodja sektorja kanalizacija, pri 1. točki 
dnevnega reda, 

 g. Tomaž URBANČIČ, član Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 
 
Opravičeno odsoten: g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanje z odpadki, JKP Prodnik d.o.o..  
  
Neopravičeno odsotni: / 

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


 

Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 10 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje: 
 

 zapisnik 9. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 9. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (10 
glasov »za«) sprejeli naslednji 

 
SKLEP 

 
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27. 11. 2019, se sprejme in potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 10. redne seje: 
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 10. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 10. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
  
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 10 točk.  
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. za leto 
2018; Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018, Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2018, Poročilom o izvajanju gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018 in Poročilom o izvajanju 
gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2018;  

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin;  
4. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;  
5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 

klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Trzin; 

6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020; 
7. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020; 
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
9. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020; 
10. Seznanitev z dokončnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin.  



 

K točki 1/ 
 
Poročila pod prvo točko dnevnega reda so na kratko predstavili Marko Fatur, direktor Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., Aleš Stražar, vodja sektorja vodovod in Jaka Plečko, vodja 
sektorja kanalizacija.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora 
za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, Marko FATUR/direktor Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik d.o.o./, Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Dunja ŠPENDAL/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina/, župan Peter LOŽAR in Jaka PLEČKO/vodja sektorja kanalizacija, JKP 
Prodnik d.o.o./. 
 
Po razpravi je sledilo glasovanje. 
 
 
1.1/ Najprej je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik, d. o. o. za leto 2018. 

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

 
 

1.2/ Nato je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet tudi 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v 
upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018, ki ga je posredovalo 
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., izdelal pa Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj.  

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

 
 
1.3/ Ob koncu je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet še 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 

oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o.  
 



 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno komunalno 
podjetje Prodnik d.o.o. 
 

3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
odvajanja odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  

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

 
Po končanem glasovanju so sejo zapustili g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik d.o.o., g. Aleš 
Stražar, vodja sektorja vodovod, g. Jaka Plečko, vodja sektorja kanalizacija in g. Viktor Torkar, višji 
svetovalec župana za gospodarske javne službe.   
 
 
K točki 2/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:  
 
1. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 

Svetnika zanima, če obstaja možnost, da se novoletna okrasitev malo posodobi, oziroma, 
če bi bila lahko malo bolj razkošna. Okoliška mesta (npr. Domžale, Ljubljana,…) so precej 
lepše okrašena. Ali obstaja možnost, da bi bil tudi Trzin lepše okrašen? Včasih je vsaj v 
krožišču stala smreka, sedaj pa tudi tega ni več. V novem Trzinu je nekaj snežink na 
drogovih, to pa je tudi vse.  
 

G. župan odgovori, da je vse povezano s financami. 
 
G. Kajfež se s tem strinja. 
 
G. župan nadalje pojasnjuje, da v predlogu proračuna za naslednje leto tega ni, se bo pa obdržala 
ta misel za rebalans sredi prihodnjega leta. Takrat bo zadosti časa in se bo poskusilo kaj razmisliti 
v tej smeri. Mogoče je res zrelo, da se še kaj doda. Je pa za tistih nekaj tednov, ko je okrašeno, to 
kar spodoben denar. 
 
G. Kajfež poudari, da je bila po navadi vsaj smreka. 
 
G. župan pojasni, da smreka stoji malo naprej na križišču, na zelenici. Pri rebalansu se bo 
razmišljalo tudi v tej smeri. 
     

2. Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
1) Meni, da je okrasitev dolgočasna in, da jo je povozil čas.  

 
2) Opozarja na slabo obveščenost o dogodkih. Odsev izide 20. v mesecu. Tokrat bo 20. 

v petek. V njem bo tudi vabilo za občinsko novoletno praznovanje, ki bo 23.12., 26. 
12. pa bo občinska proslava. Ljudje o tem novoletnem praznovanju še nič ne vedo, 
ker Odseva še ni. Poleg tega pa je verjetno tudi kratek stik med organizatorjem in 
centrom (Centrom Ivana Hribarja). Center bi namreč moral imeti vse podatke, pa jih 
nima. Ko pride Odsev, se poberejo podatki iz Odseva. Na tem področju je potrebno 



 

nekaj urediti, da bo center sploh zaživel, ne pa, da je podatkov vedno manj. Tudi 
glede praznovanja, ki je sicer tradicionalno za starostnike nad 70 let, meni, da bi bilo 
dobro razmisliti glede te starostne omejitve. Ta meja se je v dvajsetih letih zelo 
spremenila. Pripravljeno je bilo za 100 ljudi, prisotnih je bilo 50 ljudi, zato hrana 
ostaja. Zaradi varstva osebnih podatkov (GDPR) se vabil ne sme pošiljati 
posameznikom. Dobro bi bilo pretehtati ali je smiselno to mejo obdržati. Vabil se pa 
tako ali tako ne sme pošiljati. Ljudje sicer pravijo, da, če bi prejeli vabilo, bi pa prišli, 
in tega ne razumejo. 

 
G. župan potrdi, da se vabila ne morejo pošiljati, oziroma občina nima podlage za to, niti ne bi 
dobila informacij. 
 
Gospe Špendal je to povsem jasno, vendar jo ljudje sprašujejo in GDPR je težko razložiti. 
 
Tega se zaveda tudi g. župan, ki obljubi, da se bo na občini o tem razmislilo. 
 
Vključi se g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, ki predlaga rešitev, da se vsa 
gospodinjstva obvesti o prireditvi in se posebej poudari, da so vabljeni vsi, ki so stari nad toliko in 
toliko let.  
 
G. župan meni, da bi to mogoče bila rešitev. 
 
G. Matjaž ERČULJ/višji svetovalec župana za družbene dejavnosti/ pojasni, da je bilo vabilo 
objavljeno v Odsevu.  
 
Po besedah g. župana je težava v tem, da je Odsev izšel 20. novembra in je do tega dogodka kar 
25 dni. Ta dogodek je tradicionalno točno na sredini decembra, saj kasnejši datum, zaradi vseh 
dogodkov, ki se odvijajo v tem mesecu, ni mogoč. Letos je tega sploh bilo veliko. V tem primeru 
bi bilo mogoče res aktualno, da se pošlje z letaki v vsa gospodinjstva. Drugače je tako, da letaki 
večinoma končajo v kupu. December je sploh bogat z letaki trgovin in skromen papir se hitro 
izgubi. Po gospodinjstvih se je že pošiljalo, pa ni bilo nekega odziva. Poleg tega pa je potrebno 
upoštevati tudi to, da imajo nekatera gospodinjstva nalepke za prepoved dostavljanja 
nenaslovljenih oglaševalskih, marketinških in drugih reklamnih sporočil. Od 1.400 gospodinjstev, 
naj bi jih sedaj že okrog 900 imelo to prepoved. Občina je sicer obvestila, ki jih pošilja, uspela 
nekako uvrstiti, da jih dostavijo tudi tem gospodinjstvom. 
 
Ga. Špendal: ta pogostitev je bila bogata in zastonj. Potem je še novoletna in praznična. Pri 
upokojencih, ki imajo v teh dneh novoletno, pa je potrebno plačati. Tam je zdaj kar naenkrat pol 
manj prijavljenih, kot sicer. Zato se sprašuje, če je smiselna starostna omejitev nad 70 let. 
 
G. župan odgovori, da je to interna stvar društva in, da se občina v to ne bo spuščala. 
 
Ga. Špendal to ve, vendar poudari, da je tukaj hrana ostala. 
 
G. župan se strinja, da bi bilo mogoče dobro razmisliti glede te starostne meje. 
 
 
 

  



 

K točki 3/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Sklepa o povprečni gradbeni ceni za leto 2020 v Občini Trzin. 
Kratka pojasnila je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora 
za finance in premoženje. 
 
Brez razprave in soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 2020 V OBČINI TRZIN 

 
 
 

1. Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske 
      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 
      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 
      na območju Občine Trzin na dan 01.01.2020 znaša                                1.080,00    EUR/m²       
                                     

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja 
pa se od 1. januarja 2020 dalje.  
 
 

K točki 4/ 
 
Višja svetovalka župana za finance in proračun je predstavila tudi predlog pod to točko dnevnega 
reda.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

 
UGOTOVITVENI SKLEP  

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE 
 

1. Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2020  znaša 0,07 EUR. 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja 

pa se od 1. januarja 2020 dalje.  
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  
 
 
 



 

K točki 5/ 
 
Razloge za sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev 
društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Trzin je navzočim predstavil Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene 
dejavnosti. G. Erčulj je predstavil tudi Amandma št. 1 k predlogu Pravilnika, besedilo katerega se 
glasi: 
»ŽUPAN 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
 
Zadeva: Amandma št. 1 k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in 
prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin; 
 
V prvi člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v 
Občini Trzin se doda odstavek: 
»V 3. člen Pravilnika se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: Če upravičenec do 
sofinanciranja izvedbo svojega programa zaračunava in ga ne izvaja izključno na podlagi 
neplačljivega prostovoljstva, mora izkazati, da je za udeležence program cenejši za celotno višino 
zneska sofinanciranja po tem razpisu. Ceno programa mora upravičenec navesti v vlogi. Ob 
uveljavljanju zahtevka za nakazilo, mora upravičenec prikazati, da je bila cena programa za 
uporabnike sorazmerno znižana za celoten znesek sofinanciranja Občine Trzin.« 
 

 
Obrazložitev: 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev je na svoji seji dne 11. 12. 2019 predlagal 
Amandma  k spremembam pravilnika. Člani odbora ugotavljajo, da obstaja nevarnost, da se bodo 
na sofinanciranje dejavnosti prijavili tudi zasebni zavodi za izvajanje svojih rednih, tudi tržnih 
dejavnosti, ki so praviloma za udeležence plačljive. Društva namreč praviloma vse dejavnosti 
organizirajo na osnovi prostovoljstva in so za udeležence brezplačne (npr. učna pomoč DPM Trzin 
ali počitniško varstvo DPM Trzin, kjer so za udeležence plačljivi le materialni stroški in prehrana). 
Če se sofinancirajo dejavnosti, ki so za udeležence plačljive in plačilo vključuje tudi izplačilo 
dohodka izvajalca, morajo prejemniki sredstev na podlagi dejanskih stroškov izkazati, za koliko je 
bila dejavnost za občane, zaradi sofinanciranja občine, dejansko cenejša. Uprava je na podlagi 
razprave pripravila amandma št. 1. k spremembam pravilnika. 
                                                                                                                                      Župan 
                                                                                                                                Peter Ložar, l. r.« 
  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; župan 
Peter LOŽAR, za Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti 
predsednice odbora.)(Občinska uprava pripravi ustrezen amandma, na podlagi katerega bo moral 
upravičenec za sofinanciranja dejavnosti, ki jih ne izvaja izključno na podlagi prostovoljstva 
izkazati, da so za udeležence programa, t. j. občane Občine Trzin, zaradi sofinanciranja občine 
dejansko cenejše in dostopnejše. Odbor tako dopolnjen pravilnik soglasno potrjuje kot primeren 
za sprejem na seji Sveta Občine Trzin.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 



 

V razpravi so sodelovali: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, župan Peter LOŽAR, 
Matjaž ERČULJ/višji svetovalec župana za družbene dejavnosti/ in Dunja ŠPENDAL/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina/. 
 
Članice in člani občinskega sveta so najprej glasovali o Amandmaju št. 1 k Pravilniku o 
spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih 
organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin in ga soglasno 
(10 glasov »za«) sprejeli. 
 
Sledilo je še glasovanje o osnovnem sklepu, ki se mu doda besedilo vključno s sprejetim 
amandmajem. 
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejema Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 
programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin, vključno s sprejetim amandmajem. 
 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez 
in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin se 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 6/ 
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020 je predstavil Matjaž Erčulj, višji svetovalec 
župana za družbene dejavnosti.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
PERŠAK, namestnik predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi 
odsotnosti predsednice odbora.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
  
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020 
v predloženem besedilu. 
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 7/ 
 
Tudi letni program športa v Občini Trzin za leto 2020 je na kratko predstavil Matjaž Erčulj. 



 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
PERŠAK, namestnik predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi 
odsotnosti predsednice odbora.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020 
v predloženem besedilu. 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti.  
 
   
K točki 8/ 
 
Kratko obrazložitev pod to točko je podala 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. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine 
Trzin: 
 

Katastrska občina Parcelna št. Površina (m²) 

1961 Trzin 107/3 127 

1961 Trzin 1573/36 40 

 
2. člen 

 
Na nepremičnini iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega 
dobra. 
 

3. člen 
 

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



 

K točki 9/ 
 
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020 je na kratko predstavil župan.  
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno-pravne komisije ter Odbora za finance 
in premoženje. 
 
Brez razprave in soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Letnega programa dela Občinskega sveta Občine 
Trzin za leto 2020 in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen.  
 
Občinski svet sprejema predlog Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 
2020 v predloženem besedilu.  
 
Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2020 začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
K točki 10/ 
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda je član Nadzornega odbora Občine Trzin, Tomaž Urbančič 
poročal o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu 
Trzin za leto 2018 in opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih 
Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
PERŠAK, namestnik predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi 
odsotnosti predsednice odbora.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
Soglasno (10 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 Športnemu društvu Trzin za leto 2018. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 
porabo občinskih sredstev dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2018. 

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

 
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 17:56 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                           ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                           Peter LOŽAR   


