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ZADEVA: Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 

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 20. redni seji, dne 23. junija 2021, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 2021, se sprejme in potrdi.  

 

 

Številka: 20-1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 23. 6. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0003/2021- 

Datum: 28. 4. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 17. 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, ga. Bojana LENARŠIČ in ga. Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, pri 2. točki dnevnega reda, 

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


 g. Nenad STOJANOVIĆ, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, 

Enota Domžale, pri 3. točki dnevnega reda, 

 ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, pri 4. točki dnevnega reda, 

 ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pri 6.točki dnevnega reda,  

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin,   

 ga. Tanja BRICELJ, odgovorna urednica glasila Odsev. 

 

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 19. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 19. redne seje: 

 

Na začetku seje je g. župan pojasnil, da je na seji Statutarno-pravne komisije potekala razprava glede 

končnega poročila Nadzornega odbora Občine Trzin, kar zadeva Odsev. Včeraj še ni bilo vse 

dokumentacije, ki je na občino prispela danes dopoldan in je bila tudi takoj poslana vsem svetnikom 

na maile. Kdor si dokumentacije še ni ogledal, se lahko z njo seznani sedaj. S strani Komisije za 

preprečevanje korupcije je odgovor prispel že prejšnji teden, danes pa še s strani Ministrstva za javno 

upravo. Obe zadevi govorita o tem, da je poročilo nadzornega odbora v tem primeru postavljeno v zelo 

napačno smer, če ne celo nezakonito. Nima te pravice, da bi točko umaknil z dnevnega reda, lahko se 

točka tudi obravnava, s tem nima nobenih težav. 

 

Vključi se g. Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, ki poudari, da ne glede na to, da gre sicer 

za zadevo, s katero se občinski svet samo seznanja, bi bilo neprimerno, če bi občinski svet sprejel sklep, 

da se s tem strinja in bi se s tem na nek način to poročilo legaliziralo, dobilo pečat verodostojnosti. 

Predlaga, da se to poročilo z današnje seje umakne in meni, da bi bilo prav, da nadzorni odbor ustrezno 

korigira to poročilo, v tem segmentu priporočil. Če nadzorni odbor tega ne bo želel narediti, se bo pa 

potrebno takrat pogovarjati.      

 

G. župan povpraša go. Blanko JANKOVIČ, podpredsednico Nadzornega odbora Občine Trzin, če bodo 

umaknili točko z dnevnega reda. 

 

Ga. Blanka JANKOVIČ /podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin/ umika točko 13. Seznanitev 

z dokončnima poročiloma Nadzornega odbora Občine Trzin z dnevnega reda in pove, da se bodo s 

člani nadzornega odbora pogovorili.   

 

Ker točko umika predlagatelj, o umiku ni potrebno glasovati.  

 

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

 

 



 Predlogi za razširitev dnevnega reda 19. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 13 točk. Zaradi umika 13. točke z dnevnega reda seje, se 14. 

točka preštevilči v 13. točko.  

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

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 3. 2021;  

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) 

za leto 2020 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč 

družini na domu«; 

3. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 

2020 in Predlog cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči za leto 2021«; 

4. Seznanitev občinskega sveta z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto 2020 ter sprejem 

Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca 

Žabica za leto 2020; 

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče 

in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2020; 

7. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske 

zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Občine Trzin 

v letu 2020;  

8. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2020 – skrajšani postopek; 

9. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek; 

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

delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava; 

11. Cenik glasila Občine Trzin Odsev; 

12. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2021; 

13. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske 

urbane regije 2021-2027. 

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 18. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (13 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

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

 

 



K točki 2/ 

 

Pojasnila pod drugo točko dnevnega reda je podala direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec 

Fugger.  

 

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. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Sledilo je glasovanje o treh sklepih.  

 

1. Sklep:  

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

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 

varstvene storitve pomoč na domu za leto 2020. 

 

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

 

 

2. Sklep:  

Nato so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli tudi 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za 

leto 2020. 

 

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

 

 

3. Sklep:   

Ob koncu so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli še 

 

SKLEP 

o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu 

 

1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:         

- ekonomska cena storitve 19,02 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 7,32 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 11,70 EUR na efektivno uro. 

 

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 26,63 EUR na efektivno uro 



- cena storitve za uporabnika 10,25 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 16,38 EUR na efektivno uro. 

 

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 28,53 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 10,98 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 17,55 EUR na efektivno uro. 

 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 13-12/2016 z dne 13. 4. 2016 (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 4/2016 z dne 14. 4. 2016).  

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja 

pa se od 1. 5. 2021 dalje.   

 

 

Sejo je zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš, pridružil pa se je g. Nenad 

Stojanović, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale. 

 

 

K točki 3/ 

 

Poslovno poročilo Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2020 in Predlog cene za 

socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021« je 

predstavil Nenad Stojanović, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, 

Enota Domžale. 

 

Župan je opozoril na redakcijski popravek letnice v naslovu Sklepa o potrditvi cene za socialno 

varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2020«. Namesto 

letnice »2020« je v naslovu sklepa letnica »2021«. 

 

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 o dveh sklepih. 

 

1. Sklep: 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Osrednja 

Slovenija – vzhod za leto 2020. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 



2. Sklep: 

Nato so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli tudi  

SKLEP 

o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2021« 

 

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 2021. 

 

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

 

 

Sejo je zapustil g. Nenad Stojanović, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – 

vzhod, Enota Domžale, pridružila pa se je ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin. 

 

 

K točki 4/ 

 

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/, Nuša REPŠE  /Lista za trajnostni razvoj Trzina/ in župan Peter LOŽAR. 

 

Sledilo je glasovanje o dveh sklepih. 

 

1. Sklep: 

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 poslovno 

leto 2020. 

 

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

 

 

2. Sklep: 

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

 

S k l e p 

 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin, enote vrtca Žabica 

 za leto 2020 

 



1. člen 

 

Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki Enote vrtca Žabica iz leta 2020 v višini 7.700,00 EUR se 

razporedi za: 

- zamenjavo WC kotličkov v enoti Žabica in WC pregrad v enoti Palčica v višini 2.000,00 EUR, 

- pomivalni stroj v kuhinji vrtca Žabica v višini 5.000,00 EUR in 

- sofinanciranje slikanice ob 40. letnici vrtca v višini 700,00 EUR.  

 

2. člen 

 

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

 

3.   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 5/ 

 

Pod to točko dnevnega reda sta člana občinskega sveta podala naslednji pobudi: 

 

1. Gospod Robert MARKIČ /Odgovorni, aktivni občani Trzina/: 

Podaja pobudo, ki se nanaša na koše za smeti na otroškem igrišču pri šoli. Na tisti strani, kjer so bloki. 

Z gospodom županom sta o tej temi že na kratko govorila. Koši na teh igriščih so, verjetno kot 

posledica covid-a, pogosto napolnjeni do vrha. Apelira na to, da se najde neka rešitev, saj se tam 

igrajo otroci in zadeva je precej neugledna. Če praznjenje teh košev predstavlja neko logistično 

težavo, so tudi podjetniki, ki te koše praznijo. Predlaga, da se mogoče ohrani frekvenca praznjenja 

in se poveča kapacitete, ker ni težava v tem, da bi bile smeti zmetane ven iz košev, ampak so koši 

dejansko prenapolnjeni. To je verjetno res posledica epidemije, vendar meni, da se je potrebno 

prilagoditi trenutni situaciji in ponovno apelira na to, da se najde neka rešitev za ta problem.    

 

G. župan pojasni, da je občina že urgirala in, da bodo na tem območju postavljeni novi koši. Največja 

težava je v tem, da takrat ko se je pripravljal razpis, so bili še »normalni časi« in to igrišče ni bilo tako 

problematično. Vendar povsem neproblematično že takrat ni bilo, saj bolj ko se je bližal zaključek šole, 

bolj zanimivo je bilo. Tudi v športnem parku je podobna zgodba, sicer na nek drugačen način. Meni, da 

se je našla rešitev, kako se bo to uredilo in, da se bodo zadeve izboljšale.       

 

 

2. Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/: 

Podaja predlog, o katerem je bilo govora že na seji Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine glede priznanj. Zaradi COVID-a 19 že v lanskem letu priznanja niso bila 

podeljena, ker ni bilo občinske proslave. Meni, da tudi letos proslave ne bo, zato predlaga, da se 

povabi lanskoletne in letošnje dobitnike na sejo občinskega sveta, kjer so prisotni svetniki, ki 

predstavljajo občino, in se jim podeli priznanja in nagrade.  

 



Po mnenju g. župana je dejstvo, da je potrebno najti neko rešitev. Ena izmed možnosti je, da občinska 

proslava bo in se bo podelilo na tej proslavi, druga možnost pa je, da se podeli pred koncem leta. 

Potrebno je vedeti, da nekaj ljudi je še možno spraviti v dvorano, kjer sedaj potekajo seje občinskega 

sveta, če bo ljudi več, pa bo potrebno prestaviti v telovadnico. Vse to so možnosti.    

 

 

Seji se je pridružila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  

 

 

K točki 6/ 

 

Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2020 je navzočim predstavila Irena Karčnik, vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

 

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

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

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

  

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, 

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 

2020. 

 

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

 

 

Po glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.   

 

 

K točki 7/ 

 

O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2020 je poročala odgovorna urednica glasila 

Odsev Tanja Bricelj.  

 

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 

 



1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom odgovorne urednice občinskega glasila 

Odsev za leto 2020 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2020 in ugotavlja, 

da sta poročili ustrezno pripravljeni. 

 

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

 

 

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

 

 

K točki 8/ 

 

Seja se je nadaljevala z obravnavo Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2020. 

Obrazložitev je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.   

 

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

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.  

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji dne 21. 4. 2021 obravnaval in sprejel Zaključni račun 

Proračuna Občine Trzin za leto 2020 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o zaključnem 

računu Proračuna Občine Trzin za leto 2020. 

 

Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2020 se objavi na spletni 

strani Občine Trzin. 

 

 

K točki 9/ 

 

Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun je podrobneje predstavila tudi Predlog 

Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021.    

 

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

TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Robert MARKIČ, predsednik Odbora za 

gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in prostor (4 »za« in 

1 »vzdržan«); 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.  

 

Razprave ni bilo.  

 



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

 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji dne 21.04.2021 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa 

Proračuna Občine Trzin za leto 2021, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za 

leto 2021, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021, 

predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2021-2024 in Obrazložitev Rebalansa 

Proračuna Občine Trzin za leto 2021 kot celote.  

 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati naslednji dan po objavi, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 

se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  

 

 

Sejo je zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  

 

 

K točki 10/ 

 

Kratka pojasnila glede Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju 

obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v drugi obravnavi je podal 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. 

 

Razpravljal ni nihče 

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju 

obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v drugi obravnavi.  

 

 

K točki 11/ 

 

Župan je na kratko pojasnil tudi predlog pod to točko dnevnega reda.  

 

Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno-pravne komisije, Komisije za informiranje, 

občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter 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 Cenik glasila Občine Trzin Odsev.  

 

 

K točki 12/ 

 

Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavila Dunja Špendal, predsednica Komisije 

za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. Komisija predlaga, da se podeli: 

- ena zlata plaketa: Branku Pirnatu 

- ena srebrna plaketa: Dušanu Kosirniku 

- tri bronaste plakete: Ljubu Arsovu, Albinu Kolencu in Robertu Matijeviću ter 

- dve denarni nagradi: Dubravku Gojaku in Niku Šuštarju. 

 

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

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

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

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2021. Prejemniki občinskih 

priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemniki nagrade pa denarno nagrado v 

neto znesku 400,00 EUR. 

 

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

 

 

PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN PROMOCIJO OBČINE 

O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2021 

 

1. Zlato plaketo za dolgoletno aktivno sodelovanje v PGD Trzin kot operativec in predano delo 

kot gospodar gasilskega doma prejme: Branko PIRNAT, Trzin. 

 

2. Srebrno plaketo za nesebično in požrtvovalno delo v PGD Trzin prejme: Dušan KOSIRNIK, Trzin. 

 

3. Bronasto plaketo za uspešno predsedovanje in dolgoletno aktivno delovanje v TD Kanja 

prejme: Ljubo ARSOV, Trzin. 

 

4. Bronasto plaketo za dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo v PGD Trzin prejme: Albin 

KOLENC, Trzin. 

 

5. Bronasto plaketo za dolgoletno delo v Športnem društvu ter aktivno sodelovanje pri 

organizaciji različnih dogodkov prejme: Robert MATIJEVIĆ, Trzin.  

 



6. Nagrado za aktivno sodelovanje v več društvih v Trzinu in v Civilni zaščiti Trzin prejme: 

Dubravko GOJAK, Trzin. 

 

7. Nagrado za dosedanje dobro opravljeno delo v PGD Trzin prejme: Nik ŠUŠTAR, Trzin.  

 

 

K točki 13/ 

 

Pod zadnjo točko dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Klavdija Tretjak, predstavila razloge za sprejem Sklepa o potrditvi sestave skupne liste 

kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027.  

 

Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije. 

 

Razprave ni bilo, zato je sledilo glasovanje.  

 

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

 

SKLEP 

o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 

2021-2027  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji, dne 21. 4. 2021, potrdil Skupno listo kandidatov za člane 

Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021 - 2027. 

 

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

 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 18.28 uri sejo zaključil in svetnike 

obvestil, da bo naslednja redna seja občinskega sveta predvidoma 23. 6. 2021.  

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 


