
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 13-00/2020 
Številka zadeve: 900-0006/2020- 
Datum: 29. 6. 2020 

 
ZAPISNIK 

 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 17. junija 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 in 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.   
Pred začetkom seje je bil podan predlog, da seja poteka brez uporabe zaščitnih mask, zato je 
župan povprašal člane občinskega sveta, če se vsi strinjajo, da seja poteka brez uporabe 
zaščitnih mask. Poudaril je, da je ustrezna varnostna razdalja zagotovljena. Predlogu ni 
nasprotoval nihče od prisotnih, zato je seja potekala brez uporabe zaščitnih mask.     
 
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 in ga. Barbara GRADIŠEK. 

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


Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 ga. Marjetka LEVSTEK, predstavnica JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. 
o., pri 1. točki dnevnega reda, 

 ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, pri 2. točki dnevnega reda, 

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 
 
Opravičeno odsotna: ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica JP Centralna čistilna naprava Domžale-
Kamnik, d. o. o. 
  
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje: 
 

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

 
SKLEP 

 
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20. 5. 2020, se sprejme in 
potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 13. redne seje: 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 13. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 13. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  
  
Seji se je pridružila ga. Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev.  
 
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 7 točk.  
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli  



DNEVNI RED: 
1. Seznanitev s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, ki ga izvaja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2019; 
2. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2019 ter 

sprejem Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin 
in Enote vrtca Žabica za leto 2019; 

3. Predlog Statuta Občine Trzin – druga obravnava; 
4. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2019; 
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – skrajšani postopek; 
7. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne 

izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale. 
 
 
 
K točki 1/ 
 
O izvajanju gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga 
izvaja JP CČN Domžale – Kamnik d. o. o. za leto 2019 je poročala Marjetka Levstek, 
predstavnica JP CČN Domžale-Kamnik, d. o. o.. 
 
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. 
 
Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/, Marjetka LEVSTEK/predstavnica JP Centralna čistilna 
naprava Domžale-Kamnik, d. o. o./ in župan Peter LOŽAR.   
 
Po krajši razpravi so člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju obvezne 
občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o. za leto 2019. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Sejo je zapustila ga. Marjetka Levstek, predstavnica JP CČN Domžale-Kamnik, d.o.o., pridružila 
pa se je ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin.  
 
 
 
 



K točki 2/ 
 
Gradivo pod to točko dnevnega reda seje je podrobneje predstavila Matejka Chvatal, 
ravnateljica Osnovne šole Trzin. 
  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Matejka 
CHVATAL/ravnateljica Osnovne šole Trzin/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Med razpravo se je seji pridružila ga. Blanka Jankovič, podpredsednica Nadzornega odbora 
Občine Trzin.  
 
Sledilo je 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 Osnovne šole Trzin za leto 
2019. 

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

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

S k l e p 
 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in Enote vrtca Žabica  

za leto 2019 
 
 

1. člen 
 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz leta 2019 v višini 1.463,00 
EUR se razporedi za ureditev hodnika pred učilnicami matematike, fizike in geografije. 
 

2. člen 
 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Enote vrtca Žabica iz leta 2019 v višini 2.763,00 
EUR se razporedi za nakup vgradne omare za športne pripomočke v večnamenskem prostoru 
vrtca Žabica.  
 
 



3.   člen 
 

Osnovna šola Trzin mora porabo sredstev iz 1. in 2. člena tega sklepa prikazati v Letnem 
poročilu. 
 

4.   člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin.  
 
 
K točki 3/ 
 
V nadaljevanju je predsednik Statutarno-pravne komisije Milan Karče predstavil Predlog 
Statuta Občine Trzin v drugi obravnavi. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Sprejme se Statut Občine Trzin. 

 
 
K točki 4/ 
 
Sledila je točka Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 
2019. Kratka pojasnila je podal župan. 
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno-pravne komisije in Odbora za finance 
in premoženje.  
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 
31. 12. 2019. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 



K točki 5/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in 
pobude:  
 
 

1. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 
Na prejšnji seji je opozoril na problematiko nutrij v Trzinu. Zanima ga, če je bilo od takrat kaj 
storjenega?  
  
G. župan odgovori, da so jih lovci nekaj odstranili, da pa bodo morali akcijo, tudi v soglasju s 
policijo, ponoviti. Po besedah g. Vahtarja bodo skušali intenzivno delati na tem, da se čim bolj 
omeji njihovo število.   
   
 

2. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 
V zadnjem času je zaokrožilo kar nekaj informacij o domnevnih nepravilnostih v Javnem 

komunalnem podjetju Prodnik. Na prejšnji seji je bilo na to temo tudi postavljeno vprašanje. 

Te informacije krožijo po medijih, poslane pa so bile tudi na elektronske naslove svetnikov. 

Osebno se strinja, da se kot občinski svetniki ne morejo vmešavati, ker za to obstajajo 

pristojne institucije. Obstaja pa organ, ki ima pristojnost, da pregleduje delovanje Javnega 

komunalnega podjetja Prodnik in to je nadzorni svet. Kdo imenuje Nadzorni svet Javnega 

komunalnega podjetja Prodnik? Nikjer namreč ni zasledil, da bi svetniki kadarkoli govorili o 

tem oziroma potrjevali nadzorni svet. Občinski svet predlaga predstavnike v raznorazne 

institucije oziroma organe. Kako je z nadzornim svetom Prodnika? Kolikor je zasledil, so to 

direktorji občinskih uprav, ne ve pa, po kakšnem ključu so imenovani oziroma, zakaj občinski 

svet nima nič besede pri tem?  

 
G. župan pojasni, da gre za nek dogovor. Ko je bilo ustanovljeno Javno komunalno podjetje 
Prodnik, je bilo dogovorjeno, da so v skupščini župani, kot predstavniki občin, vsak s svojim 
deležem (Občina Trzin ima 5,84%), v nadzornem svetu pa direktorji in sicer po rotacijskem 
sistemu. Predstavnik občin Mengeš in Trzin se zamenja na vsaka 4 leta, ravno tako predstavnik 
občin Lukovica in Moravče, medtem ko ima Občina Domžale, ki ima 56% delež, stalnega 
predstavnika. Praviloma je bil to ves ta čas direktor občinske uprave.  
 
G. Gladek predlaga, da imajo v bodoče tudi občinski svetniki nek vpliv na to, saj gre za javni 
zavod, katerega solastnik je tudi Občina Trzin. Vsaj potrditi bi morali na občinskem svetu.  
 
G. župan odgovori, da bo zadevo preveril. To je ena od zadev, ki že dolgo časa poteka na tak 
način in se vanjo ni nikoli preveč poglabljal. 
 
Tudi g. Gladek se do sedaj v to ni poglabljal, ko pa je zadevo pogledal, je opazil, da se o tem ni 
nikoli odločalo na občinskem svetu. O vsaki stvari se odloča, o tem pa ne, pa je zadeva 
pomembna.  
 
 



3. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 
Ali je že narejena hidrološko hidravlična študija za enoto urejanja NT6 oziroma za področje 
med Obrtno industrijsko cono in Mlakami (NT 4/1)? 
 
G. župan odgovori, da študija še ni narejena. Pred 14 dnevi je bil sestanek, na katerem pa ni 
bilo predstavnika direkcije, zato je predviden nov termin. Po tem sestanku bi bila lahko 
potrjena. 
 
Go. Marjetič Žnider zanima, če to pomeni, da je potem tudi dostopna? 
 
Po besedah g. župana to pomeni, da bo šla naprej v proceduro, kjer jo potem ministrstvo 
potrdi.   
 
Nadalje gospo Marjetič Žnider zanima, kako je z dostopnostjo tega dokumenta za ogled? 
 
G. Župan pojasni, da ko je enkrat vključeno v potrjene mape s strani ministrstva, v tistem 
primeru je potem to v atlasu in so vidne vse študije. Imamo jo za stari Trzin in pa splošno.  
 
Go. Marjetič Žnider zanima tudi, kako daleč je OPPN za to področje? 
 
G. župan odgovori, da še nikjer, ker je potrebno najprej uskladiti s tem. Ta OPPN se je v celoti 
ustavil, saj je potrebno najprej rešiti omenjeno zadevo. Bo pa tam pozidave zelo malo, vsaj po 
tem kar sedaj kaže. Je pa stvar malo bolj kompleksna, saj se hkrati želi rešiti tudi težava potoka 
Snugovca, ki je bila dobro vidna pred približno enim letom, ko so bile vode zelo visoke in se je 
pokazala nevarnost. Največja težava nastane tam, kjer potok priteče v cevi. Na žalost še ni 
potrditve s strani pristojnih organov, da bi se zadeva uredila. Je pa to potrebno rešti prej, 
preden se tam na novo postavljajo še kakšni objekti. Zadevi sta med seboj zelo povezani in ju 
je tudi po besedah projektanta, potrebno reševati skupaj. Pogajanja potekajo ravno o tem ali 
bo kanal odprt, kar bi bilo najbolj neugodno za občino, kar ima tam premalo prostora, ali se 
bo uspelo urediti samo s povečanimi cevmi oziroma elementi, ki bi omogočali trikrat večjo 
pretočnost. Zadeva pa ni preprosta, saj, če se voda hitrejše spusti iz Trzina, pod progo, ima 
lahko to vpliv v Dragomlju. Znano je, da je Pšata tam že poplavljala. Zato je zadeva malo bolj 
kompleksna.          
 
 

4. Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 
Zadnja hiša na koncu ulice OF ima nesorazmerno visoko živo mejo, ki zelo otežuje 

vključevanje s te ceste proti vrtcu. Živa meja je sicer zelo lepo urejena, vendar je previsoka. 

Občani predlagajo, da se poreže na višino, ki je določena za ograje oziroma, da se namesti 

ogledalo.   

G. župan odgovori, da bo občina zadevo preverila.  
 
 

5. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 
Predlaga zamenjavo stekel na nadstrešku avtobusne postaje na Ljubljanski ulici pri mostu. 

G. župan pojasni, da je zadeva že v teku. 



K točki 6/ 

 
Razloge za sprejem Odloka o spremembah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin po skrajšanem postopku je na kratko predstavil župan.  
 
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 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah Odloka o 
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin po skrajšanem 
postopku. 
 
 
K točki 7/ 
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda seje je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predstavila predlog za imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet Območne 
izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale. Komisija predlaga, da se v 
omenjeni svet imenuje Saša Hudnik.   
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin predlaga, da se kot predstavnico Občine Trzin v Svet Območne 

izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale imenuje gospo Sašo HUDNIK. 
 

2. Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati Sklep št. 12-11.2/2016 (Uradni vestnik št. 3, z dne 
17. 3. 2016). 

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

 
 
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 17:45 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                           ŽUPAN 
Barbara GRADIŠEK                                                           Peter LOŽAR   


