
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 12-00/2020 
Številka zadeve: 900-0005/2020- 
Datum: 28. 5. 2020 

 
ZAPISNIK 

 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 20. maja 2020, s pričetkom 
ob 17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, na Mengeški cesti 9 v Trzinu. 
 
Udeleženci seje so upoštevali zaščitne varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni 
COVID-19 (ob prihodu na sejo so razkužili roke, ves čas trajanja seje so uporabljali zaščitne 
maske ter upoštevali ustrezno varnostno razdaljo). Dvorana Kulturnega doma je bila pred 
uporabo dobro prezračena in razkužena, vsem udeležencem seje so bile ob prihodu na voljo 
maske, rokavice in razkužila, stoli v dvorani pa so bili razporejeni tako, da so omogočali 
ustrezno medsebojno razdaljo.   
 
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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 
ZIUOOPE), 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 in 
ga. Ana MOVRIN.  
 
Odsotnost opravičili: / 

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


Navzoči vabljeni:  

 ga. Anja OCEPEK, poslovni vodja zavoda, Zdravstveni dom Domžale, pri 2. točki dnevnega 
reda, 

 ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, pri 3. točki dnevnega reda, 

 ga. Judita THALER, Urbi, d. o. o., pri 4. točki dnevnega reda, 

 ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pri 7. točki dnevnega 
reda, 

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 
 
Opravičeno odsotni: mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med. spec., v. d. direktorja Zdravstvenega 
doma Domžale in ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin.  
  
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje: 
 

 zapisnik 11. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 11. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno 
(12 glasov »za«) sprejeli naslednji 

 
SKLEP 

 
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 4. 3. 2020, se sprejme in potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 12. redne seje: 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 12. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 12. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  
  
 
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 12 točk.  
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli   
 



DNEVNI RED: 
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica; 
2. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2019 in 

Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2019; 
3. Seznanitev s Poročilom o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2019 in 

Seznanitev s Poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2019; 
4. Spremembe in dopolnitve strategije prostorskega razvoja in občinskega 

prostorskega načrta Občine Trzin, predlog – druga obravnava;  
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
6. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih 

za leto 2019; 
7. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 

Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019; 
8. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju 

programske zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju 
glasila Občine Trzin v letu 2019;  

9. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – skrajšani postopek; 
10. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2020; 
11. Predlog Statuta Občine Trzin – prva obravnava; 
12. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva obravnava.  

 
 
K točki 1/ 
 
Zaradi odsotnosti ravnateljice Osnovne šole Trzin, je predlog pod prvo točko dnevnega reda in 
Amandma št. 1 k predlogu na kratko predstavil župan. Besedilo Amandmaja k sklepu se glasi: 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica 
 
Drugi odstavek 2. točke Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni, tako da se glasi:  
»Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.« 
 

 
Obrazložitev:  
Z amandmajem se na pobudo Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev z dne 
14.5.2020 predlaga skrajšanje roka za začetek uporabe Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica na dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. Namesto začetka uporabe od 1.6.2020 Odbor 
predlaga začetek uporabe z naslednjim dnem po objavi, ker je potrebno zagotoviti ustrezno 
izvajanje sklepa že v letošnjem letu. 
                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 amandmajsko dopolnitev in soglasno potrdil, vključno s predlagano spremembo.) 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svet je najprej odločal o Amandmaju št. 1 k Sklepu o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica in ga 
soglasno (12 glasov »za«) sprejel. 
 
V nadaljevanju je občinski svet odločal še o osnovnem sklepu, katerega besedilo se spremeni, 
v skladu s sprejetim Amandmajem št. 1. Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet naslednji 
 

SKLEP  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  
 

1.  
Četrta točka Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti 
vrtec Žabica, št. 9-1/2019 z dne 27. 11. 2019, se spremeni tako, da se glasi: 
 

» 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.  

 
Pravico do dodatnega znižanja v primeru počitniške odsotnosti pridobijo starši otrok, ki v času 
od vključno 15. 6. do vključno 15. 9. zagotovijo najmanj polno dvotedensko do največ polno 
devettedensko odsotnost otroka v koledarskem letu, pri čemer mora biti prvi dan odsotnosti 
vedno ponedeljek in zadnji dan vedno petek, če starši odsotnost najavijo vrtcu do 31. 5. 
tekočega leta oziroma najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo. Evidenco odsotnosti vodi 
vrtec. 

 
Dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni 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.« 
 

2.   
(veljavnost sklepa) 

 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati 4. točka sklepa št. 9-1/2019 z dne 27. 11. 2019 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 11/2019 z dne 28. 11. 2019). 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Seji se je pridružil svetnik g. Robert Markič (ob 17.07 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega 
sveta. Malo kasneje se je seji pridružila še ga. Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda Zdravstveni 
dom Domžale.  
 
 
K točki 2/ 
 
Najprej je kratka pojasnila podal župan, nato pa je Letno poročilo Zdravstvenega doma 
Domžale za leto 2019 in Letno poročilo o delovanju Programa Svit v letu 2019 navzočim 
podrobneje predstavila Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje o dveh sklepih. 
 
2.1/ Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov »za«) sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma 

Domžale za leto 2019. 
 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
2.2/ Nato so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli še naslednji 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v 

letu 2019. 



2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Anja Ocepek, poslovni vodja zavoda, pridružila 
pa se je ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš. 
 
 
K točki 3/ 
 
Pojasnila pod to točko je podala direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Odbor je soglašal z obema 
sklepoma, bilo pa je postavljeno vprašanje v zvezi s kilometrinami, kar zadeva pomoč na domu. 
Članica odbora, ki je zastavila vprašanje, to razume na način, da se ta negovalka oziroma 
izvajalka pomoči na domu, pripelje v Trzin in opravi vse obiske, potem pa se odpelje. S tega 
vidika meni, da je strošek kilometrin visok. Prosi za pojasnilo. Ga. Krivec Fugger odgovori, da 
bo podana pisna obrazložitev.) 
 
V razpravi so sodelovali: Miha PANČUR/SDS/, Lidija KRIVEC FUGGER/direktorica Doma počitka 
Mengeš/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ in župan Peter LOŽAR.  
 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje.  
 
3.1/ Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju 

socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2019. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
3.2/ Nato so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli še  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) 

za leto 2019. 
 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Sejo je zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš, pridružili pa sta se 
ga. Judita Thaler, predstavnica podjetja Urbi, d. o. o. in ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana 
za okolje in prostor.   



K točki 4/ 
 
Podrobnejšo obrazložitev gradiva pod to točko dnevnega reda je podala Judita Thaler, 
predstavnica podjetja Urbi, d. o. o. o.   
 
Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Nuša Repše (ob 17.42 uri). Prisotnih 
je 12 članov občinskega sveta. Svetnica se je na sejo zopet vrnila še med obrazložitvijo (ob 
17.43 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje; 
Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Marko KAJFEŽ, predsednik 
Odbora za okolje in prostor ter Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije. 
(Predsednik komisije je pojasnil, da je bila osnovna pripomba, da naj se preveri Zakon o 
kmetijskih zemljiščih iz leta 2017. Pojavilo se je vprašanje nadomestitve iz RPN v OPN in 
vprašanje pomena po nazivu povezovalke oziroma lokalne ceste. Na koncu je komisija 
soglasno potrdila.) Podrobnejša pojasnila sta podali Ana Movrin/višja svetovalka župana za 
okolje in prostor/ in Judita Thaler/Urbi, d. o. o./. 
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani 
Trzina/, Ana MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, Judita THALER/Urbi, d. o. 
o./, župan Peter LOŽAR in Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 
 
Med razpravo je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ izrazila željo, 
da se v zapisnik zapiše vprašanje glede RPN in povezovalne ceste ter odgovor župana glede 
RPN in Judite Thaler glede povezovalke. Ga. Marjetič Žnider sprašuje ali je nedvoumno RPN 
tisti postopek, s katerim bodo občine lahko umestile obvoznico v prostor, glede na to, da 
Zakon o kmetijskih zemljiščih določa za trajno varovana kmetijska zemljišča, ki še niso 
določena, da se lahko takšni objekti umeščajo izključno samo za državni in prostorski načrt v 
tistem obdobju desetih let? G. župan odgovori, da je edina rešitev RPN in, da trenutno ni 
druge.   
 
V nadaljevanju go. Marjetič Žnider zanima ali povezovalna cesta v 34. členu OPN ni kategorija 
po Pravilniku o projektiranju cest, ampak zgolj naziv povezave, ker v pravilniku piše, da je 
kategorija določena v prostorskih aktih? Ga. Judita Thaler/Urbi, d. o. o./ odgovori, da ne gre 
za povezovalno cesto.   
 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje o treh sklepih. 
 
 
4.1/ Občinski svetniki in svetnice so z 11. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejeli 
 

SKLEP 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja 
Občine Trzin. 
 
 



4.2/ Nato so z 11. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejeli tudi  
 

SKLEP 
 
Sprejme se Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški del. 
 
4.3/ Z 11. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« so sprejeli tudi 
 

SKLEP 
 
Sprejme se Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Trzin – izvedbeni del. 
 
Sejo sta zapustili ga. Judita Thaler, Urbi, d. o. o. in ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za 
okolje in prostor. 
 
 
K točki 5/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in 
pobude:  
 
1. Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

1) Pred sejo občinskega sveta se je sestal uredniški odbor Odseva, ki predlaga, da se v 
opis del in nalog urednika vključi tudi urejanje vzpostavljenega društvenega medija 
ter se tudi ustrezno finančno mesečno nagradi. Kot je bilo že govora, bi o tej pobudi 
in kar zadeva papirnato obliko Odseva, govorili enkrat na seji Komisije za 
informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine.   

2) Ali obstaja določilo, koliko je lahko na vrtu kompostnik postavljen od sosedove 
meje? V kompostnike se stresa kuhana hrana in začele so se pojavljati podgane.  

 
Po besedah g. župana, naj bi bilo to 4 metre. Potrebno bi bilo podati predlog na inšpekcijo. Se 
bo preverilo in bo podan pisni odgovor. 
   
 

2. Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
Pohvali gospo Bricelj za poseben trud, ko je na facebook prenesla trzinski Odsev, da se je 
lahko vsak dan spremljalo vse novice in podaja pobudo, da se to finančno podpre. Posebno 
zahvalo namenja tudi Civilni zaščiti, da je tako lepo skrbela za vse.  
 
Tudi g. župan je mnenja, da si zaslužijo pohvale.   
 
 

3. Gospa Nuše REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
Pridružuje se mnenju ge. Tretjak in se zahvaljuje Civilni zaščiti, da je bila tukaj za vse. 
Zahvaljuje se tudi Odsevu, da se je dnevno spremljalo vse dogajanje in vsem, ki so 
pripomogli, da je stanje tako kot je.  



4. Gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
Ker naj bi se po besedah župana začel pripravljati novi OPN, podaja pobudo, da se vendarle 
ponovno poskusi razmisliti o lokaciji nekega pokopališča. Glede na dosedanje izkušnje 
predlaga, da se razmišlja po eni strani sodobno, po drugi strani pa malo zamejeno, zaenkrat 
mogoče samo o žarnem zidu, ki zavzame zelo malo prostora. V današnjem času je velika 
večina pogrebov žarnih, kar je možno rešiti na mogoče 100 m², s primerno oddaljenostjo od 
najbližjih stanovanjskih hiš, hkrati pa vendarle reši problem številnih priseljenih družin.  
 
G. župan odgovori, da se bo zadeva preverila.  
 
 

5. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 
1) Pridružuje se mnenju kolegic svetnic in se zahvaljuje Tanji Bricelj za res enkratno delo, 

ki ga opravlja z ažurnim obveščanjem občanov preko spletnega medija. Podaja 
pobudo, da se to uredi, saj se je konec koncev o tem govorilo tudi že, ko so bili 
razgovori z urednikom. Sedaj urednica to delo opravlja kot neke vrste prostovoljno 
izredno dobro.   
 

2) Svetnico zanima problematika, o kateri so bili svetniki obveščeni v času epidemije in 
sicer v zvezi z dogajanjem z zaposlenimi na Prodniku. Danes naj bi potekala skupščina 
Prodnika.   
 

G. župan pojasni, da je bila to dezinformacija in, da skupščine ni bilo.  
 
Go. Marjetič Žnider zanima, kako je s temi zaposlenimi, kaj je bilo s strani Občine Trzin 
narejeno, da bi se preverilo ali so bili ti postopki pravilno izpeljani, ali je bilo nadzornemu 
odboru naloženo, da preveri pravilnost postopkov v zvezi z delovnopravno zakonodajo. Podaja 
pobudo, da se ta točka obravnava na naslednji seji oziroma, da se predstavi celotna 
problematika.  
 
G. župan odgovori, da se strinja in, da s tem nima nobenih težav. Vendar je potrebno vedeti, 
da skupščina ima ustanoviteljske pravice in se dejansko niti ne sme vmešavati v delo direktorja. 
To je predvsem zaradi korupcije. Pritisk je, da bi morali župani reševati dva zaposlena, kar je 
čudno. Kaj pa, če bi bila obratna situacija, da bi župani izvajali pritisk, da mora nekoga vzeti v 
službo? To se ne sme.     
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da so bili svetniki s tem seznanjeni po elektronski pošti, zato jo 
zanima, kaj je bilo v zvezi s tem narejeno s strani Občine Trzin, da se preveri upravičenost vseh 
teh očitkov. 
 
G. župan pojasni, da je šla zadeva že na začetku leta na delovno inšpekcijo, da se preveri. Vse 
to je sicer delovna inšpekcija preverjala že lansko leto, ampak naj bi še enkrat. Danes pa so 
župani naredili samo to, da so v skupni izjavi zahtevali, da naj delovna inšpekcija urgentno 
pregleda vse te primere. Vendar to ni bila skupščina, to je potrebno ločiti. Dela nadzornega 
sveta na žalost ne more komentirati, ker bo, kot trenutno izgleda, zadeva tudi šla na sodišče, 
zato niti ne sme komentirati. Do naslednje seje bo pa mogoče že jasno kako in kaj.  
     



6. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 
Kaj bi občina lahko storila glede nutrij, ki so se pojavile v Trzinu? To ni avtohtona žival v 
Trzinu, je pa škodljivec. Poudari, da ni proti živalim, vendar pa je to katastrofa, saj se te živali 
zelo hitro razmnožujejo, kar mu je znano tudi na podlagi primerov na reki Ljubljanici.  
 
G. župan pove, da so pred nekaj tedni potekali pogovori z lovsko družino. Potrebno je vedeti, 
da je uporaba strelnega orožja znotraj naselja prepovedana, torej obstajajo samo druge oblike, 
ki pa so precej težje. Vsi se zavedajo težave, vendar je potrebno upoštevati predpise. Bodo 
lovci podali poročilo, kaj je bilo storjenega v zvezi s tem.    
 
 
K točki 6/ 
 
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 
2019 je na kratko predstavil župan.  
 
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. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2019  s strani uprave in vodstva Občine Trzin in 
ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju se je seji pridružila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva.  
 
 
K točki 7/ 
 
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 
Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2019 je navzočim predstavila Irena 
Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/, Irena KARČNIK/vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva/ in župan Peter LOŽAR.  



Po končani razpravi so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
  

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, 

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« 
za leto 2019. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva.   
 
 
K točki 8/ 
 
O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2019 je poročala odgovorna urednica 
glasila Odsev Tanja Bricelj.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja 
ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet se je seznanil s poročiloma obeh odgovornih urednic občinskega glasila Odsev 

za leto 2019 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2019 in ugotavlja, 
da so vsa tri poročila ustrezno pripravljena. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Seji se je pridružila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  
 
 
K točki 9/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2019. 
Kratko obrazložitev je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.   
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.  



Članice in člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji dne 20. 5. 2020 obravnaval in sprejel Zaključni 
račun Proračuna Občine Trzin za leto 2019 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka 
o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2019. 
 
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se 
objavi na spletni strani Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in 
proračun.  
 
 
K točki 10/ 
 
Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavila Dunja Špendal, predsednica 
Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. Komisija predlaga, 
da se podelita dve bronasti plaketi in sicer Anžetu Zupancu in Tatjani Strmljan.  
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2020. 
Prejemnika občinskih priznanj bosta ob tej priliki prejela spominsko darilo. 

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

 
 

PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN PROMOCIJO 
OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2020 

 
1. Bronasto plaketo za izjemne igralske dosežke v KUD Franc Kotar Trzin prejme:  

gospod Anže ZUPANC, Trzin. 
2. Bronasto plaketo za dolgoletno odgovorno in vestno delo v Društvu prijateljev mladine 

prejme: gospa Tatjana STRMLJAN, Trzin.  
 



K točki 11/ 
 
V nadaljevanju je predsednik Statutarno-pravne komisije Milan Karče predstavil Predlog 
Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi. 
 
Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije (Predsednik pojasni, 
da so na tej seji, ko so obravnavali statut, šli od člena do člena in obravnavali pripombe, ki so 
bile dane s strani članov komisije do 11. 3., ko je bilo potrebno po elektronski pošti podati 
pripombe. Te so bile že na predhodni seji ustno predočene in potem vnesene v besedilo. O 
členih se je sproti glasovalo. Pri statutu glede volilnega sistema člani niso bili soglasni. Na 
koncu, ko se je potrjeval cel dokument, so bili štirje za in eden proti.)     
 
V razpravi sta sodelovala: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in 
župan Peter LOŽAR. 
 
Med razpravo je ga. Marjetič Žnider podala predlog, da se v luči transparentnosti in možnosti 
širšega so vplivanja na razvoj, določi neka finančna meja, od katere naprej investicijsko 
dokumentacijo sprejema občinski svet. Predlagano je bilo na Statutarno-pravni komisiji s 
strani liste, da se sprejemanje prelaga v celoti na občinski svet, potem je bilo v postopku 
spremenjeno, vneseno v osnutek dokumenta, da v celoti potrjuje investicijsko dokumentacijo 
župan. Predlaga, da se najde rešitev in določi nek realen znesek, od katerega naprej prevzema 
to občinski svet in, da se tudi prouči, kako je to urejeno v ostalih občinah.    
 
G. župan je odgovoril, da se bo zadeva proučila in poskušala uskladiti.  
 
Pred glasovanjem je ga. Marjetič Žnider opozorila, da je potrebno odločati o tem ali se 
predlog, ki je bil podan med razpravo, vključi vnaprej v drugo obravnavo, vsaj tako piše v 
sklepu. 
  
Svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ proceduralno: Pojasni, da obstajata 
dve možnosti. Običajno je tako, da, če se v prvi obravnavi pojavijo predlogi, da se odzove tako, 
kot se je odzval gospod župan, da se bo zadeva proučila. Možno pa je tudi, da se že v prvi 
obravnavi zavezujoče glasuje, vendar to pomeni, da se občinski svet že na tej seji opredeli do 
predloga in, če ga zavrne, je potem stvar zaključena.  
 
Po končani razpravi, so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji, dne 20. 5. 2020 obravnaval predlog Statuta 
Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo obravnavo.  
 
Občinski svet sprejema predlog Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi.  
 
Občinski svet nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga Statuta Občine Trzin upošteva vse 
predloge rešitev oziroma pripombe, ki so bile ob prvi obravnavi občinskega sveta deležne 
dvotretjinske večinske podpore vseh članov občinskega sveta.  



K točki 12/ 
 
Tudi Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi je na kratko predstavil 
predsednik Statutarno-pravne komisije.  
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

 SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji, dne 20. 5. 2020 obravnaval predlog Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo obravnavo.  
 
Občinski svet sprejema predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi.  
 
Občinski svet nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trzin upošteva vse predloge rešitev oziroma pripombe, ki so bile ob prvi obravnavi 
občinskega sveta deležne dvotretjinske večinske podpore vseh članov občinskega sveta.  
 
 
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 18:58 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                           ŽUPAN 
Barbara GRADIŠEK                                                           Peter LOŽAR   


