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 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 

2020 

  

NAMEN: Obravnava in potrditev zapisnika  

  

PRAVNA PODLAGA: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

12/20) 

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Sprejem zapisnika ne predstavlja finančnih posledic za proračun. 

  

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V skladu z 39. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) 

občinski svet po določitvi dnevnega reda seje, najprej odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in vseh 

drugih zapisnikih. Član sveta lahko poda pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 

ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti sprememb in dopolnitev odloči svet. Zapisnik se 

sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen 

in dopolnjen s sprejetimi pripombami.  

 

Zapisnik je v prilogi.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je 

Občinski svet Občine Trzin, na 16. redni seji, dne 16. decembra 2020, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2020, se sprejme in potrdi. 

 

 

Številka: 16-1/2020          Župan Občine Trzin 

Datum: 16. 12. 2020             Peter LOŽAR, l. r. 

 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0018/2020- 

Datum: 13. 11. 2020 

 

ZAPISNIK 

 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 11. novembra 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 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/, 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, g. Viktor TORKAR, ga. Ana MOVRIN, g. Matjaž ERČULJ, 

ga. Bojana LENARŠIČ in ga. Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica 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 14. redne seje: 

 

 zapisnik 14. redne seje: 

 

Pripomb na zapisnik 14. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (12 glasov 

»za«) sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 9. 2020, se sprejme in potrdi. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 15. redne seje: 

 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 15. redne seje: 

Župan kot predlagatelj z dnevnega reda seja umika 8. točko z naslovom: Lokalni razvojni program 

Občine Trzin za obdobje 2021 do 2031 – prva obravnava. Obrazložitev: Kot je že povedal na odborih 

in komisijah, kjer je bilo dogovorjeno, da se točka umakne z dnevnega reda, da se dopolni in bo 

predvidoma sprejeta v naslednjem letu.  

 

Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 15. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 9 točk, zadnji dve točki dnevnega reda se ustrezno preštevilčita.   

 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli  

 

DNEVNI RED: 

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

2. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Trzin - prva obravnava; 

3. Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na 

območju Občine Trzin – prva obravnava; 



4. Obvezna razlaga tretje alineje 2.1. točke 94. 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, 6/20 in 11/20); 

5. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek; 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v občini Trzin – druga obravnava; 

7. Predlog Spremembe Statuta Občine Trzin – druga obravnava; 

8. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidata za predstavnika Občine Trzin v 

Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021 – 2027; 

9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.   

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda sta člana občinskega sveta podala vprašanji:  

 

1. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/: 

Prejel je vprašanje s strani prebivalcev Jemčeve ceste, če obstaja možnost, da se na začetku 

Jemčeve ceste postavi znak, da je dovoljeno samo za lokalni promet?  

 

G. župan odgovori, da je tak znak tam že postavljen. Bo pa potrebno to zopet malo poudariti in naročiti 

redarjem, naj tudi to preverjajo. Vendar pa je preverjanje zelo problematično, ker ima vsak nek opravek 

ali tam nekoga pozna in podobno.  

 

G. Kajfež meni, da so najbolj problematični tisti, ki se zjutraj vozijo iz Kamnika in Mengša.   

 

Po besedah g. župana se bo sedaj stanje umirilo, ker je štiripasovnica dokončana, tako da bo nekaj časa 

precej bolj mirno kot je bilo sedaj.  

 

 

2. Gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

Zaradi gradbenih del na Reboljevi je bil spremenjen prometni režim na cesti proti Mlakam. Ali je to 

začasen poseg ali stalni? 

 

G. župan pojasni, da gre za začasen poseg, vendar bo tak režim verjetno ostal do prihodnjega leta, ker 

se bo podoben projekt izvajal tudi v naslednjem letu in sicer se bo urejala še Prešernova. Zato je v 

načrtu, da bi tak režim ostal do takrat. Potem bi se pa sočasno vse skupaj verjetno spet vrnilo na star 

režim. Vendar pa so trenutni režim prebivalci večinoma kar pohvalili. Po eni strani so vsi zadovoljni, 

prebivalci Rašiške čete, kjer je sedaj malo bolj umirjeno, promet se odvija s Kidričeve po Kidričevi, s 

Prešernove po Prešernovi… V vsakem primeru do naslednjega leta ta režim ostane, potem se bo pa 

preverilo.    

 

 

Seji se je pridružil g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe. 

 

 

 



K točki 2/ 

 

Razloge za sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju občine Trzin v prvi obravnavi je navzočim podrobneje predstavil Viktor Torkar, 

višji svetovalec župana za gospodarske javne službe. Nekaj dodatnih pojasnil je podal še župan.  

 

Med obrazložitvijo se je seji pridružil svetnik g. Robert Markič (ob 17.09 uri). Prisotnih je vseh 13 članov 

občinskega sveta. 

 

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: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/, župan Peter 

LOŽAR in Viktor TORKAR/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/.  

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju občine Trzin v prvi obravnavi. 

 

Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe, dane na seji 

Občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. 

 

Sejo je zapustil g. Viktor, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe. 

 

 

K točki 3/ 

 

Kratko obrazložitev Predloga Odloka o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območju Občine Trzin v prvi obravnavi je podal 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.  

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za 

zapuščene živali na območju Občine Trzin v prvi obravnavi. 

 

Seji se je pridružila ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor. 



K točki 4/ 

 

Gradivo pod to točko dnevnega reda je predstavila Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in 

prostor.  

 

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. 

 

Razpravljal ni nihče.  

 

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

 

 

OBVEZNO RAZLAGO 

 

»Določilo tretje alineje 2.1 točke 94. 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, 6/20 in 11/20), 

ki določa, da je na gradbeni parceli sestavljeni iz parcel št. 965, 964, 963/1, vse k. o. Trzin, dopustno 

zgraditi največ dve stanovanjski stavbi, je treba razumeti tako, da je na delu stavbnih zemljišč 

sestavljenem iz parc. št. 965, 964, 963/1, vse k. o. Trzin dopustno zgraditi največ dve stanovanjski 

stavbi. Gradbene parcele za namen postavitve obeh objektov se lahko oblikujejo ločeno, ne nujno 

istočasno. Možnost dostopa je nezavezujoče predvidena preko dela zemljišča parc. št. 965 k. o. Trzin, 

ki ni nujno sestavni del gradbenih parcel.« 

 

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, 6/20 in 11/20). Objavi se 

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

 

 

Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor, 

pridružila pa se je ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  

 

 

K točki 5/ 

 

Sledila je točka Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek. 

Podrobnejšo obrazložitev je podala višja svetovalka župana za finance in proračun Bojana Lenaršič. 

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Klavdija Tretjak, 

predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Marko KAJFEŽ, predsednik 

Odbora za okolje in prostor; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Robert 

MARKIČ, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Anton KRALJ, predsednik Odbora 

za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, 

predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha PANČUR, predsednik Odbora 

za mlade; Dunja ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 



Brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 15. redni seji dne 11. 11. 2020 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa 

Proračuna Občine Trzin za leto 2020, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za 

leto 2020, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020, 

predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2020-2023 in Obrazložitev Rebalansa 

Proračuna Občine Trzin za leto 2020 kot celote.  

 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati naslednji dan po objavi, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 

se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  

 

 

Pred obravnavo naslednje točke dnevnega reda je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka 

župana za finance in proračun, pridružil pa se je g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene 

dejavnosti.  

   

 

K točki 6/ 

 

Kratka pojasnila k predlogu odloka je podal Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene 

dejavnosti.  

 

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. 

 

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 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih 

za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin v drugi obravnavi. 

 

 

K točki 7/ 

 

V nadaljevanju je predsednik Statutarno-pravne komisije Milan Karče na kratko predstavil Predlog 

Spremembe Statuta Občine Trzin v drugi obravnavi. 

 

Razprave ni bilo. 

 

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



SKLEP 

 

Občinski svet je sprejel predlog Spremembe Statuta Občine Trzin v drugi obravnavi. 

 

 

K točki 8/ 

 

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je predstavila 

predlog komisije, da se kot predstavnik Občine Trzin v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za 

programsko obdobje 2021 – 2027 imenuje Rado Gladek.  

 

Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in z 12. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin predlaga, da se kot predstavnik Občine Trzin v Razvojni svet 

Ljubljanske urbane regije za programsko obdobje 2021 – 2027 imenuje Rado Gladek. 

 

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

 

 

K točki 9/ 

 

Kratka pojasnila 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.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

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 1573/38 52 m² 

1961 Trzin 1573/40 115 m² 

1961 Trzin 1573/41 122 m² 

1961 Trzin 1573/42 109 m² 

 



2. člen 

 

Na nepremičninah 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. 

 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 17:43 uri sejo zaključil.  

 

 

Zapisala:             ŽUPAN OBČINE TRZIN 

Barbara GRADIŠEK                                                             Peter LOŽAR   

 


