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ŠTEVILKA: 19-1/2021 

DATUM: 30. 3. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 

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 19. redni seji, dne 21. aprila  2021, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021, se sprejme in potrdi.  

 

 

Številka: 19-1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 21. 4. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0002/2021- 

Datum: 30. 3. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 24. marca 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. 2/21-uradno prečiščeno besedilo) 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/, 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. Aleksander ILIĆ, g. Rok STENKO in ga. Barbara 

GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 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: / 

 

Župan je ugotovil, da je na seji navzočih vseh 13 občinskih svetnic in svetnikov in, da je s tem občinski 

svet sklepčen. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 18. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 18. redne seje: 

Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 18. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 8 točk. 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17. 2. 2021;  

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

3. Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 

2020; 

4. Odlok o grbu in zastavi Občine Trzin – druga obravnava; 

5. Obvezna razlaga 23. in 24. 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, 

11/20 in 14/20); 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o 

delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava; 

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

8. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje.  

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 17. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (13 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

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

 



K točki 2/ 

 

Pod to točko dnevnega reda so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:  

 

1. Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/:  

Ponovno opozarja na težavo z izpadanjem kock na krožišču v Mlakah. Predlaga, da se z 

notranje strani naredi betonski temelj oziroma nekaj podobnega. Veliko kock izpade, ko 

šleparji tam obračajo.  

 

G. župan se strinja, da so s temi kockami večne težave, saj samo krožišče ni bilo predvideno za to, da 

bi se tam vozilo veliko šleparjev. Zadnje čase pa se praktično skoraj vsak dan zgodi, da tam zaide kakšen 

šlepar. Ko se je to preverjalo in so potekali pogovori s servisom, ki je v bližini, so pojasnili, da k nji m 

vozijo samo kamioni, ne šleparji. Bo pa potrebno v zvezi s tem nekaj narediti.   

 

 

2. Gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj Trzina/:  

Prejšnjo sejo so se svetniki seznanili s pobudo za nadgradnjo železniške proge. S strani 

soobčanov, pretežno mladih soobčanov, je prejela zelo pozitivno povratno informacijo. 

Nadgradnja proge predstavlja odličen projekt, ki prispeva k uveljavljanju načel trajnostne 

mobilnosti. Prav tako vemo, da so cilji trajnostnega razvoja, kamor spada tudi trajna 

mobilnost, vključeni v prednostne naloge evropske komisije. Ve, da gre za državni projekt, 

vendar še vseeno predlaga županu, da se aktivno vključi v realizacijo pobude tako, da 

spremlja stanje, pogosto obvešča občinski svet o premikih in izpolni dano dolžnost v 

najkrajšem možnem času. S tem predvsem apelira na to, da bi se državi pokazala 

zainteresiranost in posledično, da bi se pospešilo nekatere postopke.  

 

G. župan meni, da gre za zanimivo pobudo. Vsekakor se strinja z njo in nima s tem nobenih težav. 

Skupaj z zaposlenimi na občini so se že doslej zelo trudili, da bi se karkoli premaknilo. Slovenske 

železnice so nek poseben, vase zaprt sistem in tudi za ministrstvo 200 milijonov ni ravno majhen 

znesek. Občina se je ves ta čas na vse odzivala. Prvič se je o tem načrtu govorilo na sestanku že več kot 

dve leti nazaj. Sedaj pa se je začelo premikati, zato ima upanje, da bo zadeva izpeljana. V vsakem 

primeru bo pobudo vzel na znanje.  

 

 

3. Gospod Rado GLADEK /SDS/: 

Stanovalci Ulice pod gozdom se pritožujejo zaradi prehitre vožnje oziroma zaradi hitre vožnje 

tako občanov Trzina, kot tudi ostalih, ki vozijo otroke v vrtec in sicer predvsem v konicah. 

Pojavljajo se raznorazne pobude, med drugim tudi, da bi se postavili radarji. Gre predvsem 

za odcep od Debevca naprej. Z zaposlenim na občini se je že pogovarjal, da bi mogoče 

začasno postavili tablo, ki opozarja na prekoračitev hitrosti. Podobno kot je bilo narejeno na 

Mlakarjevi. Mogoče bi bil to začetek, da se na eni strani opozarja prehitre voznike, na drugi 

strani pa, da se spremlja, kakšne hitrosti se tam dejansko razvijajo oziroma koliko se 

prekoračuje hitrost. Ena izmed idej je bila, da bi se na Ulico pod gozdom za neko obdob je 

prestavilo tablo, ki je na Mengeški cesti, saj sta tam dve.   

 

 

 



G. župan odgovori, da je občina že šla v pogajanja za nakup dveh novih tabel. Tudi sam je najprej 

razmišljal, da bi premaknili eno tablo z Mengeške ceste, vendar je zaradi obvoznice želja, da se še vedno 

ves čas spremlja podatke in, da se obe tabli obdržita. Naročeni sta že dve novi tabli in sicer bo ena 

postavljena na začetku Ulice pod gozdom, druga pa na Kidričevi. S tem bodo opozorila povsod, kjer se 

pride v stanovanjski del. Na Mlakarjevi je povprečna hitrost, od postavitve table naprej, padla skoraj 

za 25%. Kar kaže na to, da tabla deluje.   

 

 

Seji se je pridružil g. Rok Stenko, višji svetovalec župana za okolje in GJS.  

 

 

K točki 3/ 

 

Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2020 je na 

kratko predstavil Rok Stenko, višji svetovalec župana za okolje in GJS.  

 

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. 

 

Razpravljal ni nihče.  

 

Člani občinskega sveta 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 2020 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.  

 

 

Sejo je zapustil g. Rok Stenko, višji svetovalec župana za okolje in gjs, pridružil pa se je g. Aleksander 

Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve. 

 

 

K točki 4/ 

 

Predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin v drugi 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.  

 



V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK /SDS/, župan Peter LOŽAR, Polona GORŠE PRUSNIK /direktorica 

občinske uprave/, Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/ in Aleksander ILIĆ /višji svetovalec župana za 

pravne in splošne zadeve/.  

  

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin v drugi 

obravnavi in ga sprejel. 

 

 

Sejo je zapustil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  

 

 

K točki 5/ 

 

Razloge za sprejem obvezne razlage je podal župan. 

 

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

predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in 

prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

Razpravljala sta Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/ in župan Peter LOŽAR. 

 

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

 

OBVEZNO RAZLAGO 

 

»Določila za načrtovanje površin mirujočega prometa v 23. in 24. 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, 6/20, 11/20 in 14/20) so podana za parkiranje osebnih avtomobilov. Parkirna 

mesta in parkirne površine se dimenzionira skladno s predpisi za standardno osebno vozilo, lahko pa 

so, glede na potrebe investitorja, tudi večja.« 

 

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, 11/20 in 14/20). 

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

 

 

K točki 6/ 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v prvi obravnavi sta podrobneje predstavila župan Peter Ložar in 

Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. 

 



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, Polona GORŠE PRUSNIK 

/direktorica občinske uprave/, Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Alenka MARJETIČ 

ŽNIDER /Odgovorni aktivni občani Trzina/ in Rado GLADEK /SDS/. 

 

Po končani razpravi so občinski svetniki in svetnice soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v prvi obravnavi in 

ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.  

 

 

K točki 7/ 

 

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 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 1570/24 39 

1961 Trzin 861/2 1012 

 

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 8/ 

 

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v Svet javnega vzgojno -

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje je predstavila Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

  

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

MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev. 

 

Občinski svetnice in svetniki so brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju Andreje VAVPETIČ iz Občine Moravče za 

skupno predstavnico občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega vzgojno -

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje. Ga. Vavpetič je bila imenovana na 13. redni seji 

Občinskega sveta Občine Moravče, dne 17. 2. 2021.  

 

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

imenovanja predstavnice.  

 

 

 

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

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 

 

 


