
 OBČINA TRZIN  
Pet er  Ložar ,  ž u pa n  
 

 

 

 
 

ŠTEVILKA: 20-2/2021 

DATUM: 13. 5. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je 

potekala od dne 10. 5. 2021 do dne 12. 5. 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 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od dne 10. 5. 2021 do dne 12. 5. 

2021, se sprejme in potrdi.  

 

Številka: 20-2/2021          Župan Občine Trzin 

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



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0004/2021- 

Datum: 13. 5. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od ponedeljka, 10. maja 2021, od 12. 

ure, do srede, 12. maja 2021, do 17. ure po elektronski pošti. 

 

Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na podlagi 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. in 30. člena Poslovnika 

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

 

Članice in člani Občinskega sveta Občine Trzin so bili pozvani, da se do konca trajanja dopisne seje (12. 

5. 2021, do 17. ure) po elektronski pošti izrečejo ZA ali PROTI sklepu, ki je bil predlagan pod prvo točko 

dnevnega reda.  

 

DNEVNI RED: 

1. Sklep o potrditvi Investicijskega programa (IP) za projekt »Skupnost Naslednje Generacije - 
Povezani k skupnemu digitalnemu napredku«. 
 

 

Dopisna seja je bila sklepčna, saj je v času trajanja seje glasovalo 10 članic in članov občinskega sveta, 

od 13. 

 

 

K točki 1/ 

 

Svetnice in svetniki so lahko vsa morebitna vprašanja glede predloga sklepa pod prvo točko dnevnega 

reda posredovali do torka, 12. 5. 2021, do 12. ure na elektronski naslov barbara.gradisek@trzin.si. 

Vprašanj ni bilo.   

 

Do izteka roka (12. 5. 2021, ob 17. uri) je glasovalo 10 članic in članov občinskega sveta, od 13. 

Dva člana občinskega sveta nista glasovala, ena članica pa je svoj glas oddala po izteku roka.    

 

Člani občinskega sveta, ki so glasovali:  

gospod Milan KARČE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj 

Trzina/, gospa Nuša REPŠE /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/.  

 

 

 

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
mailto:barbara.gradisek@trzin.si


Člani občinskega sveta, ki niso glasovali oziroma so svoj glas oddali po izteku roka: 

gospod Anton KRALJ /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Klavdija TRETJAK /Lista za trajnostni 

razvoj Trzina/ in gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 

 

Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 

  

 SKLEP 
 
Potrdi se Investicijski program za projekt »Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu 
digitalnemu napredku«, ki so ga v mesecu aprilu 2021 izdelali v Regionalni razvojni agenciji Zasavje.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 

 

 


