
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 14-00/2020 
Številka zadeve: 900-0017/2020- 
Datum: 28. 9. 2020 

 
ZAPISNIK 

 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 23. septembra 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 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.     
 
Sejo je sklical in vodil 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), 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) 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/, gospod Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni 
občani Trzina/, gospod Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni 
Trzin/.  
 
Odsotnost opravičila: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/. 
 
Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, g. Viktor TORKAR, ga. Ana MOVRIN, g. Matjaž ERČULJ, 
g. Aleksander ILIĆ in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 g. Dejan KOŠIR, komandir Policijske postaje Domžale, pri 1. točki dnevnega reda, 

 ga. Ana ZAKŠEK, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota 
Domžale, pri 2. točki dnevnega reda, 

 g. Miro MARKIČ, član Nadzornega odbora Občine Trzin, 

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 

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


Opravičeno odsotni: / 
  
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje: 
 

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

 
SKLEP 

 
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 6. 2020, se sprejme in potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 14. redne seje: 
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 14. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 14. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
 
  
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 15 točk.  
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli  
 
DNEVNI RED: 

1. Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019;  
2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2019 in Predlog 

cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 
za leto 2020«; 

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
4. Obvezna razlaga k tabeli 3 in 103. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 
2/18 in 6/20); 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin; 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Trzin – prva obravnava; 
7. Seznanitev s polletnim poročilom župana o izvrševanju proračuna v prvi polovici leta 2020; 
8. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin – prva obravnava;  
9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – druga obravnava; 



10. Seznanitev s Končnim poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega 
sveta za leto 2018; 

11. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2020 in leto 2021; 

12. Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami; 
13. Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo in potrditev Investicijskega programa za projekt 

»REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN – LJUBLJANA«; 
14. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Domžale; 
15. Odobritev sredstev za strokovno pomoč Nadzornemu odboru pri izvedbi Nadzora nad 

pravilnostjo in vsebino elaborata JKP Prodnik. 
 
 
Seji se je pridružila ga. Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev.  
 
Po glasovanju o dnevnem redu je župan predlagal spremembo vrstnega reda obravnave točk in sicer, 
da se 13. točka zaradi prisotnosti referenta obravnava takoj za 2. točko dnevnega reda. Vsi navzoči 
člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali.  
 
 
K točki 1/ 
 
Poročilo o delu Policijske postaje Domžale za leto 2019 je predstavil Dejan Košir, komandir Policijske 
postaje Domžale.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je na 14. redni seji dne 23. 9. 2020 seznanil s Poročilom o delu Policijske 
postaje Domžale za leto 2019, ki ga je predstavil komandir Policijske postaje Domžale.  
 
Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da je izvajanje občinskega programa varnosti potekalo v skladu s 
programskimi izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju občine Trzin za leto 2019 pa 
ocenjuje kot zelo dobre in stabilne. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Sejo je zapustil g. Dejan Košir, komandir Policijske postaje Domžale, pridružila pa se je ga. Ana Zakšek, 
pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale.  
 
 
K točki 2/ 
 
Gradivo pod to točko dnevnega reda seje je podrobneje predstavila Ana Zakšek, pomočnica direktorice 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale.  



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.  
 
Sledilo je glasovanje o dveh sklepih. 
 
2.1/ Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (12 glasov »za«) sprejeli naslednji  

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za 
leto 2019. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
2.2/ Nato so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli še naslednji 
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2020« 
 
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do občinske 
socialne pomoči« v višini 34,84 EUR na pripravo enega predloga za leto 2020. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.   
 
 
Sejo je zapustila ga. Ana Zakšek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – 
vzhod, Enota Domžale, pridružil pa se je g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne 
službe.   
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo 13. točke dnevnega reda.  
 
 
K točki 13/ 
 
Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe je podal podrobnejšo obrazložitev 
pod to točko dnevnega reda. Nekaj dodatnih pojasnil je podal tudi župan.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 
predsednik Odbora za okolje in prostor; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe  
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Viktor TORKAR/višji 
svetovalec župana za gospodarske javne službe/, župan Peter LOŽAR, Gregor PEVC/Lista Trzin je naš 
dom/ in Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/.   
 
13.1/ Po končani razpravi so članice in člani občinskega sveta najprej soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 



SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Predinvesticijsko zasnovo »Regionalna kolesarska povezava Kamnik - 
Mengeš - Trzin - Ljubljana«, ki jo je v septembru 2020 izdelalo podjetje Sl Consult d.o.o. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
13.2/ Nato so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli tudi  
 

SKLEP 
 
Potrdi se Investicijski program za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik - Mengeš - Trzin - 
Ljubljana«, ki ga je v septembru 2020 izdelalo podjetje Sl Consult d.o.o. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne 
službe, pridružila pa se je ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor.  
 
 
K točki 3/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 
 

1. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 
1) Ponovno opozarja na izpadanje kock na rondoju pri Mercatorju. Predlaga, da se 

zabetonirajo, ker jih sedaj samo krpajo z asfaltom, kar pa ni dovolj, saj še vedno izpadajo.   
 
G. župan pojasni, da je že naročena sanacija. Krpanje je samo začasna rešitev, ker je potrebno vse kocke 
v celoti zamenjati. Kocke so bile takrat položene oziroma pritrjene s slabšim lepilom, ki ni tako močno. 
Poleg tega se je v zadnjih letih kar veliko obnavljalo na Mlakah in je bilo tam več kamionov, zato je 
potrebna celovita obnova.    
 
 

2) Predlaga nakup dimnega dekontaminatorja. Če se bo delalo z ekocinom, ki se sedaj uporablja 
v praksi, je to katastrofa, kar zadeva opremo in vse ostalo. Obstaja neka nova tekočina 
(Vireks oziroma nekaj podobnega), ki se natoči v dekontaminator, ki dela na motor. S tem bi 
lahko v eni uri zalili celo šolo. Ne gre pa samo za šolo, ampak je tukaj tudi dom starejših in 
podobno.   

 
G. župan odgovori, da bo zadevo preveril.     
  
 

2. Gospod Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 
S strani občanov je bil opozorjen, da se na facebook strani Odseva pojavljajo določeni prispevki, ki 
so mogoče malo neprimerni s stališča, da posegajo v osebni prostor vsakega posameznika. Slikajo in 
objavljajo se nezakrite osebe oziroma se spušča v to, kaj ima nekdo na določenih parcelah in 
podobno. Meni, da bi se mogoče lahko take vsebine malo omejile, da se občinsko glasilo po 
nepotrebnem ne izpostavlja kakšnim pravnim posledicam.   
 
G. župan predlaga, da bi o tej temi razpravljali na krajšem kolegiju po seji občinskega sveta. 



3. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 
Na delu ulice Za hribom, od cerkve proti ulici za Jable, nekje od hišne številke 12 dalje, občasno 
prihaja do težav zaradi relativno nizkega napušča. Zgodilo se je že, da je moral kamion voziti 
vzvratno, ker ulice ni poznal. Smiselno bi bilo zadevo preveriti in na začetku ulice postaviti znak, ki 
opozarja, da je od številke 12 naprej omejitev višine. Prodnikovi kamioni sicer tam vozijo normalno, 
ker situacijo poznajo, tisti, ki je ne poznajo, pa imajo lahko težave. 
 
G. župan odgovori, da bo občina zadevo preverila.   
 
 
K točki 4/ 
 
Sledila je točka Obvezna razlaga k tabeli 3 in 103. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20). 
Podrobnejšo obrazložitev je podala višja svetovalka župana za okolje in prostor Ana Movrin, ob koncu 
pa je nekaj dodatnih pojasnil podal tudi župan.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 
predsednik Odbora za okolje in prostor; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Člani odbora so soglasno potrdil sklep. 
So pa postavili vprašanje naziva, ker je običajna dikcija ne »k tabeli«, ampak obvezna razlaga »tabele«. 
Gre za redakcijski popravek.)  
 
Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/; Ana MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/ in 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/.   
 
Podan je bil predlog redakcijskega popravka v 1. točki obvezne razlage in sicer se na začetku stavka 
črta črka »k«; beseda »Tabeli« pa se nadomesti z besedo »Tabele«, tako, da se prvi stavek 1. točke 
obvezne razlage glasi: 

1. »Tabele 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), ki se glasi:« 

 
 
Predlaganemu redakcijskemu popravku ni nasprotoval nihče.  
 
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
 
1. Tabele 3 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), ki se glasi: 
»Tabelo 3, ki za območje celotne občine po posameznih namenskih rabah prostora na splošno 
dovoljuje postavitev določenih enostavnih in nezahtevnih objektov, je potrebno razumeti in 
uporabljati izključno v povezavi z določili veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list 
RS, št. 37/18) in Tehnične smernice o razvrščanju objektov (TSG-V-006:2018), ki določa, da 
pripadajoči objekti za namen ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti povzamejo klasifikacijo 
glavnega objekta, kar pomeni, da se lahko kot pomožni objekti postavijo k osnovnim objektom, 
kadar se uporabljajo za namen osnovnega objekta. Samostojna postavitev objektov iz tabele 3 
kot glavnih objektov je dovoljena izključno, če so po posameznih enotah urejanja prostora kot 
dopustni objekti in dejavnosti hkrati opredeljeni v 1.1 točki IV. poglavja, v. poglavju za območja 
primarne namenske rabe prostora ali na splošno v 13. členu odloka.« 



2. 103. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20), ki se glasi: 
»V tabeli 103. člena odloka je določila 1. točke, ki določa vrste dovoljenjih posegov v prostor 
in namembnost objektov, treba razumeti v povezavi z 3.1. točko, ki določa dovoljen tip 
zazidave, in 20. členom odloka, kar pomeni, da so na območju NT-23 dopustni le objekti in 
dejavnosti za potrebe športnega parka, ki so v javni lasti. V povezavi z četrto alinejo 1.2. točke 
se na gradbeni parceli k legalno zgrajenim objektom, ki niso v javni lasti, kot izjema dopušča 
postavitev pomožnih enostavnih in nezahtevnih objektov iz tabele 3, kadar se uporabljajo za 
namen osnovnega objekta.« 
 

3. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 
izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18 in 6/20). 
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
Pred obravnavo naslednje točke dnevnega reda je sejo zapustila ga. Ana Movrin, višja svetovalka 
župana za okolje in prostor, pridružil pa se je g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene 
dejavnosti.  
   
 
K točki 5/ 
 
Razloge za sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin je 
na kratko predstavil župan.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; župan Peter 
LOŽAR (zaradi odsotnosti predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev) 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 (12 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o štipendiranju v občini Trzin v predloženem besedilu. 
 
 
K točki 6/ 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Trzin v prvi obravnavi je navzočim predstavil Matjaž Erčulj, višji svetovalec 
župana za družbene dejavnosti. 
 
Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
PERŠAK, namestnik predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
 



Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin v prvi obravnavi in 
ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 
 

Po glasovanju je sejo zapustil g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti.  
 
 
K točki 7/ 
 
Kratka pojasnila pri tej točki dnevnega reda je podal župan.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 14. redni seji, dne 23. septembra 2020, seznanil s Polletnim 
poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2020. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in začne veljati 
naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 8/ 
 
V nadaljevanju je predsednik Statutarno-pravne komisije Milan Karče na kratko predstavil Predlog 
Spremembe Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 14. redni seji, dne 23. 9. 2020 obravnaval predlog Spremembe Statuta 
Občine Trzin in ocenil, da je predlog ustrezno pripravljen za prvo obravnavo.  
 
Občinski svet sprejema predlog Spremembe Statuta Občine Trzin v prvi obravnavi.  
 
 
 



K točki 9/ 
 
Tudi Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v drugi obravnavi je na kratko predstavil 
predsednik Statutarno-pravne komisije.  
 
Stališče Statutarno-pravne komisije je predstavil predsednik komisije.  
 
Razprave ni bilo.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Sprejme se Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin. 

 
 
K točki 10/ 
 
O ugotovitvah pri opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 – 
Materialni in drugi stroški občinskega sveta za leto 2018 je poročal član Nadzornega odbora Občine 
Trzin Miro Markič.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) in brez razprave sprejeli 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev na proračunski postavki 0002 – Materialni in drugi stroški občinskega sveta za 
leto 2018. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Seji se je pridružil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  
 
 
K točki 11/ 
 
Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 in 
za leto 2021 je predstavil Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve, ki je 
predstavil tudi amandmaja k načrtoma. Besedilo amandmajev se glasi: 
 
»OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 14-11.1/2020  
Datum: 21. 9. 2020 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 



ZADEVA:   AMANDMA ŠT. 1 K SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA 
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2020 

 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020 se v tč. 1. Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Trzin doda nova številka: 
» 

61. Parc. št. 1177 (ID znak: 
parcela 1961 1177), parc. št. 
1178/2 (ID znak: parcela 
1961 1178/2), parc. št. 
1178/3 (ID znak: parcela 
1961 1178/3) 

zemljišča 7 m² 350,00 Odkup solastniškega 
deleža zemljišč parc. 
št. 1177, 1178/2, 
1178/3, v skupni 
izmeri cca 7 m², za 
namene ureditve 
cestne infrastrukture. 

» 
Številka »3.175.410,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»3.175.760,00«. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Občina Trzin je pristopila k solastnikom nepremičnin parc. št. 1177, 1178/2 in 1178/3, vse k.o. Trzin z 
namenom pridobitve služnosti na navedenih nepremičninah, ki jih potrebuje za ureditev kolesarske 
povezave med IOC Trzin in Trzin – Mlake. Z večino solastnikov je bil dosežen dogovor o podpisu 
služnostne pogodbe, med tem ko želi eden od solastnikov svoj delež prodati. Občina je zainteresirana 
za odkup, saj bo s tem uredila pravna razmerja, ki so potrebna za ureditev in vzdrževanje omenjene 
kolesarske povezave.                                                                                                                                           
                                                             Župan 
                                                                                                                       Peter Ložar l. r.« 
  
Parc. št. 1177, 1178/2, 1178/3, vse k.o. Trzin«  
 

 



»OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 14-11.2/2020 
Datum: 21. 9. 2020 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
 
 
ZADEVA:   AMANDMA ŠT. 1 K SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA 

Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2021 
 
 
V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 se v tč. 1. Načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Trzin doda nova številka: 
» 

61. Parc. št. 1177 (ID znak: 
parcela 1961 1177), parc. št. 
1178/2 (ID znak: parcela 
1961 1178/2), parc. št. 
1178/3 (ID znak: parcela 
1961 1178/3) 

zemljišča 7 m² 350,00 Odkup solastniškega 
deleža zemljišč parc. 
št. 1177, 1178/2, 
1178/3, v skupni 
izmeri cca 7 m², za 
namene ureditve 
cestne infrastrukture. 

» 
Številka »3.175.410,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko 
»3.175.760,00«. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Trzin je pristopila k solastnikom nepremičnin parc. št. 1177, 1178/2 in 1178/3, vse k.o. Trzin z 
namenom pridobitve služnosti na navedenih nepremičninah, ki jih potrebuje za ureditev kolesarske 
povezave med IOC Trzin in Trzin – Mlake. Z večino solastnikov je bil dosežen dogovor o podpisu 
služnostne pogodbe, med tem ko želi eden od solastnikov svoj delež prodati. Občina je zainteresirana 
za odkup, saj bo s tem uredila pravna razmerja, ki so potrebna za ureditev in vzdrževanje omenjene 
kolesarske povezave.  
    
                                                                                                                                             
                                                                    Župan 
                                                                                                                                Peter Ložar l. r.     
 
 
 
Parc. št. 1177, 1178/2, 1178/3, vse k.o. Trzin« 
 



 
 
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. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Sledilo je glasovanje o predlaganih amandmajih in osnovnih sklepih. 
 
Članice in člani občinskega sveta so najprej soglasno (12 glasov »za«) sprejeli Amandma št. 1 k 
Spremembi in dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020. 
 
11. 1/ Nato so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli   
 

SKLEP 
 
Sprejme se Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2020, vključno s sprejetim amandmajem.  
 
Sledilo je glasovanje o Amandmaju št. 1 k Spremembi in dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2021, ki je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«). 
 
11.2/ Na koncu je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet še 
 

SKLEP 
 
Sprejme se Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za 
leto 2021, vključno s sprejetim amandmajem. 
 



Po glasovanju je sejo zapustil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  
 
 
K točki 14/  
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo 14. točke dnevnega reda. Predlog je predstavila predsednica 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton KRALJ, 
predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

 SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem mag. Renate Rajapakse, dr. med. spec. za 
direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. 
 

2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja za čas 
imenovanja direktorice. 

 
 
K točki 15/  
 
Mnenje k predlogu za Odobritev sredstev za strokovno pomoč Nadzornemu odboru pri izvedbi 
Nadzora nad pravilnostjo in vsebino elaborata JKP Prodnik je najprej podal župan, nato pa je predlog 
podrobneje predstavil Miro Markič, član Nadzornega odbora Občine Trzin. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (V skladu s tem, kako je bilo uvrščeno na dnevni 
red in predstavljeno, so se člani odbora najprej opredeljevali okrog tega ali naj se to obravnava na seji 
občinskega sveta ali ne. Glede na korespondenco, ki so jo prejeli, so najprej sklenili, da soglašajo v tem, 
da se to gradivo predstavi občinskemu svetu in, da se o tem govori. Izhajali so tudi iz tega, da, glede na 
podatke, nekatere stvari manjkajo, zato se verjetno na tej seji ne bo odločalo. Odbor priporoča 
nadzornemu odboru, naj najprej preveri (kar je očitno deloma že) ali je bila v zvezi s tem elaboratom 
JKP Prodnik že opravljena kakšna revizija in, če je bila, kakšne so bile ugotovitve. Odbor je opozoril na 
postopkovno nedoslednost glede tega dvoma ali je nadzorni odbor v skladu s svojim poslovnikom 
sprejel sklep o uvedbi nadzora (kot trenutno kaže, ga je sprejela samo nadzorna skupina), v okviru 
katerega želijo angažirati izvedenca in posredoval ta sklep za nadzor predvideni pravni osebi. Nadzorni 
odbor tega nadzora tudi ni napovedal v letnem načrtu. Odbor meni tudi, da je nadzorni odbor v primeru 
odločitve občinskega sveta, da odobri sredstva za izvedenca, tako kot občina, zavezan izbiri izvedenca 
z ustreznimi javno preverjenimi kvalifikacijami in mora izpeljati postopek izbire v skladu z načeli javnega 
naročanja. Verjetno mora obstajati neka ocena, koliko naj bi bila cena tega. Nadzorni odbor sicer 
verjetno nima svojega pravilnika v zvezi s tem, ima pa ga občina. V njem je določeno do katerega zneska 
se izbira na primer po telefonu in od katerega zneska naprej se izbira tako, da se pisno zahtevajo 
ponudbe, zato, da se lahko primerjajo. To pomeni, da je potrebno tudi natančno definirati, kaj se želi 
in v kakšnem obsegu nadzor se želi. Sklep je bil na seji Odbora za finance in premoženje sprejet 
soglasno, obstaja pa domneva, da sta bila pravzaprav izvedena že dva nadzora v zvezi s tem 
elaboratom, s strani dveh občin. Verjetno bi bilo smiselno, da se najprej preveri, do česa sta ta nadzora 
prišla in, da se šele potem sprejme odločitev ali je potreben še tretji nadzor ali ne.)    



V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni 
razvoj Trzina/, Miro MARKIČ/član Nadzornega odbora Občine Trzin/ in Marko KAJFEŽ/Lista združeni 
Trzin/.  
 
Obrazložitev glasu: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: Glasoval bo »proti« iz razlogov, ki jih je prej navedel. 
Rado GLADEK/SDS/: Glasoval bo »za« z razlogom, ker želi, da se ta zgodba o cenah Prodnika enkrat 
zaključi in bo tega enkrat konec. 
Miha PANČUR/SDS/: Glasoval bo »za«. Na formalnosti se sicer ne spozna tako dobro, želi pa si, da 
dobijo strokovnjaka, ki je pripravljen to pregledati.   
Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/: Glasoval bo »za«, ker zastopa glas občanov Trzina, nasploh se na 
seji pogovarjajo v njihovem imenu, in želi, da se ta zadeva enkrat razčisti, ker je to največja težnja tudi 
vseh občanov.  
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: Glasoval bo »proti«, ker meni, da bi morali to točko 
prestaviti in ravnati po pravilih.  
 
Po obrazložitvi glasov je sledilo glasovanje.  
Izid glasovanja: Sklep s 5. glasovi »za« in 7. glasovi »proti« ni bil sprejet.  
 
Sejo je zapustil g. Miro Markič, član Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 
 
Pred zadnjo točko dnevnega reda seje je župan predlagal, da se zaradi varstva osebnih podatkov, 
seja zapre za javnost. Člani občinskega sveta so soglašali s tem, da se seja zapre za javnost. 
 
Sejo je zapustila ga. Tanja Bricelj, odgovorna urednica glasila Odsev.  
 
 
K točki 12/ 
 
Kratka pojasnila je podal župan. 
 
Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton 
PERŠAK, namestnik predsednice Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin sprejme sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi 
potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2020/2021. 
 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 19:00 uri sejo zaključil.  
 
 
Zapisala:                           ŽUPAN 
Barbara GRADIŠEK                                                             Peter LOŽAR   


