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ŠTEVILKA: 18-1/2021 

DATUM: 24. 2. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 

2021 

  

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:  Ni 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.  

 

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine.  

 

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 18. redni seji, dne 24. marca 2021, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 2021, se sprejme in potrdi. 

 

Številka: 18-1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 24. 3. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0001/2021- 

Datum: 23. 2. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 17. februarja 2021, s pričetkom ob 

17.00 uri v dvorani Kulturnega doma Trzin, na Mengeški cesti 9 v Trzinu. 

 

Udeleženci seje so upoštevali vse 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 in razkužilo, 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 in 15/20) ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20). 

 

Sejo je vodil župan Peter Ložar.  

 

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 PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ /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. Aleksander ILIĆ in ga. Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 g. Metod PAVŠELJ, JHP projektne rešitve d. o. o., pri 2. točki dnevnega reda seje, 

 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 navzoči:  

 g. Aleš MLAKAR, Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p., pri 4. točki dnevnega reda seje, 

 ga. Sida VALENTINČIČ, DRI upravljanje investicij d. o. o., pri 4. točki dnevnega reda seje.  

 

 

Župan je ugotovil, da je na seji navzočih 11 občinskih svetnic in svetnikov in, da je s tem občinski svet 

sklepčen. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 17. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 17. redne seje: 

Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 17. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 10 točk. 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (11 glasov »za«) sprejeli  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020; 

2. Seznanitev s predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma Domžale in gradnje 

podzemne garaže; 

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

4. Seznanitev s pobudo za državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 

21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben); 

5. Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin – prva obravnava; 

6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine 

Trzin – skrajšani postopek; 

7. Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin – skrajšani postopek; 

8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 

9. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021; 

10. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021. 

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 16. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

SKLEP 

 

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 12. 2020, se sprejme in potrdi. 



K točki 2/ 

 

Kratko obrazložitev pod to točko sta najprej podala župan in direktorica občinske uprave, nato pa je 

gradivo podrobneje predstavil še Metod Pavšelj, JHP projektne rešitve d. o. o..  

 

Med obrazložitvijo se je seji pridružil svetnik g. Robert Markič (ob 17.09 uri). Prisotnih je 12 članov 

občinskega sveta. 

 

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. 

 

Razpravljali so: Rado GLADEK /SDS/, Polona GORŠE PRUSNIK /direktorica občinske uprave/, Metod 

PAVŠELJ /JHP projektne rešitve d. o. o./, župan Peter LOŽAR in Miha PANČUR /SDS/.  

 

Po končani razpravi so člani občinskega sveta soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Predinvesticijsko zasnovo širitve Zdravstvenega doma 

Domžale in gradnje podzemne garaže in podpira nadaljnje aktivnosti skladno s tem dokumentom. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Sejo je zapustil g. Metod Pavšelj, JHP projektne rešitve, d. o. o.. 

 

 

K točki 3/ 

 

Pod to točko dnevnega reda člani občinskega sveta niso imeli vprašanj in pobud.  

 

 

Seji sta se pridružila ga. Sida Valentinčič, DRI upravljanje investicij d. o. o. in g. Aleš Mlakar, Prostorsko 

načrtovanje Aleš Mlakar s. p..  

 

 

K točki 3/ 

 

Kratka pojasnila je najprej podal župan, podrobnejšo predstavitev pa je podal Aleš Mlakar, Prostorsko 

načrtovanje Aleš Mlakar s. p..   

 

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: Rado GLADEK /SDS/, Aleš MLAKAR /Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p./, 

Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/, Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, župan Peter 

LOŽAR in Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/.  

  

Po končani razpravi so člani občinskega sveta soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet se je na 17. redni seji dne 17. 2. 2021 seznanil s Pobudo za državno prostorsko 

načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 21 (Ljubljana Šiška - Kamnik Graben), predhodnimi 

predlogi občine, ter z možnostjo posredovanja pripomb in predlogov v času objave pobude. 

 

 

Sejo sta zapustila ga. Sida Valentinčič, DRI upravljanje investicij d. o. o. in g. Aleš Mlakar, Prostorsko 

načrtovanje Aleš Mlakar s. p., pridružil pa se je g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in 

splošne zadeve.  

 

 

K točki 5/ 

 

Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin v prvi obravnavi je predstavil Aleksander Ilić, višji 

svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  

 

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. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin v prvi obravnavi in 

ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

 

Po glasovanju je sejo zapustil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  

 

 

K točki 6/ 

 

Razloge za sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih 

Občine Trzin je na kratko predstavila Barbara Gradišek, strokovna sodelavka VII/1 za delo občinskega 

sveta in splošne zadeve.   

 



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

ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine (4 

»za« in eden »proti«) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

Razpravljali so: Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/, župan Peter LOŽAR, Rado GLADEK /SDS/ in Anton 

PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/.  

 

Po končani razpravi so občinski svetniki in svetnice z 11 glasovi »za« in 1 glasom »proti« sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o 

občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin po skrajšanem postopku.  

 

 

K točki 7/ 

 

Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin je predstavil Milan Karče, predsednik Statutarno-

pravne komisije, ki je opozoril tudi na redakcijski popravek v prvem odstavku 7. člena. Pri kopiranju 

besedila je pomotoma izpadel zadnji stavek, ki se glasi: »V sredini žiga je grb občine.«   

 

V nadaljevanju je župan pojasnil, da v skladu s tretjim odstavkom 105. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) o uradnem prečiščenem besedilu odloča 

svet brez razprave, zato je predlagal glasovanje.      

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je na 17. redni seji obravnaval in sprejel predlog Uradnega prečiščenega 

besedila Statuta Občine Trzin – Statut Občine Trzin – UPB1 po skrajšanem postopku, ki obsega: 

 

- Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20 z dne 3. 7. 2020) in  

- Spremembo Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 15/20, z dne 27. 11. 2020) 

 

Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Trzin se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

K točki 8/ 

 

Pod to točko dnevnega reda je kratko obrazložitev podal župan.  

 

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.  

 



Občinski svetniki in svetnice so z 11 glasovi »za« in 0 glasovi »proti« 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 879/46 14  

 

2. člen 

 

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

 

3. člen 

 

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

 

 

K točki 9/ 

 

Razloge za sprejem Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 

je predstavil župan. 

 

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.  

 

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

 

SKLEP 

 

Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021. 

 

 

K točki 10/ 

 

Sledila je točka Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2021. 

Kratka pojasnila je podala Blanka Jankovič, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin. 

 

Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  



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

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine 

Trzin za leto 2021. 

 

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

 

 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 18:18 uri sejo zaključil.  

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 


