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 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 6. 

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 21. redni seji, dne 6. oktobra 2021, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 6. 2021, se sprejme in potrdi.  

 

Številka: 21-1/2021          Župan Občine Trzin 

Datum: 6. 10. 2021             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0005/2021- 

Datum: 30. 6. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 23. junija 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/ in gospod Gregor PEVC 

/Lista Trzin je naš dom/.  

 

Odsotnost opravičil: gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/. 

 

Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Ana MOVRIN, g. Viktor TORKAR, ga. Bojana 

LENARŠIČ in ga. Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 ga. Maja AVGUŠTIN, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pri 3. 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


 ga. Andreja GREGORIČ SMOLNIKAR, JHP projektne rešitve d.o.o., pri 4. točki dnevnega reda, 

 ga. Karmen KENK HRIBAR, vodja gospodarsko-finančnega sektorja v JKP Prodnik, d. o. o., pri 5. 

točki dnevnega reda, 

 ga. Tanja BRICELJ, novinarka. 

 

Opravičeno odsotni: mag. Renata RAJAPAKSE, dr. med. spec., direktorica Zdravstvenega doma 

Domžale; ga. Anja OCEPEK, mag. posl. in ekon. ved, poslovni vodja Zdravstvenega doma Domžale; g. 

Metod PAVŠELJ, dipl. ekon., JHP projektne rešitve d.o.o.; g. Marko FATUR, direktor JKP Prodnik, d. o. 

o. in g. Matjaž DRAKSLER, vodja sektorja ravnanje z odpadki v JKP Prodnik, d. o. o.. 

 

Neopravičeno odsotni: predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin. 

 

Ostali navzoči: / 

 

Župan je ugotovil, da je na seji navzočih 10 občinskih svetnic in svetnikov in, da je s tem občinski svet 

sklepčen. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 20. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 20. redne seje: 

 

Ga. Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala 

umik 13. točke Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila 

Odsev z dnevnega reda seje. Komisija umika točko, ker se do izteka roka ni nihče prijavil na razpis. Rok 

je bil podaljšan, tako da se bo o tem poročalo naknadno. 

 

Ker točko umika predlagatelj, o umiku ni potrebno glasovati.  

 

Med obrazložitvijo se je seji pridružila svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider (ob 17.01). Prisotnih je 11 

občinskih svetnic in svetnikov.  

 

 

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

 

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 20. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 12 točk.  

  

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

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 21. 4. 2021;  

2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od dne 10. 

5. 2021 do dne 12. 5. 2021; 

3. Odlok o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena 

– prva obravnava; 



4. Investicijski program za projekt širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne 

garaže; 

5. Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko 

razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranja bioloških odpadkov);  

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020; 

8. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020; 

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

10. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 – prva obravnava; 

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

12. Predlog sklepa o mnenju Občine Trzin k osnutkom pokrajinske zakonodaje. 

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 19. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

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

 

 

K točki 2/ 

 

Pod drugo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 1. dopisne 

seje, na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) so sprejeli 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.  

 

 

K točki 3/ 

 

Predlog Odloka o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za kulturni spomenik lokalnega pomena 

v prvi obravnavi je podrobneje predstavila Maja Avguštin, Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije.  

 

Med predstavitvijo (ob 17.03) se je seji pridružil svetnik g. Robert Markič. Prisotnih je 12 članic in članov 

občinskega sveta. 

 



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. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Sledilo je glasovanje. 

  

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

 

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje osnutek Odloka o razglasitvi cerkve svetega Florijana v Trzinu za 
kulturni spomenik lokalnega pomena v predlaganem besedilu v prvi obravnavi in ugotavlja, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 

 

Sejo sta zapustili ga. Maja Avguštin, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ga. Ana Movrin, 

višja svetovalka župana za okolje in prostor, pridružila pa se je ga. Andreja Gregorič Smolnikar, JHP 

projektne rešitve, d. o. o.. 

 

 

K točki 4/ 

 

Uvodno obrazložitev pri tej točki sta podala župan in direktorica občinske uprave Polona Gorše Prusnik, 

nato pa je gradivo podrobneje predstavila Andreja Gregorič Smolnikar, JHP projektne rešitve, d. o. o.. 

 

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. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet potrjuje Investicijski program za »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN 

GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«.  

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

Sejo je zapustila ga. Andreja Gregorič Smolnikar, JHP projektne rešitve, d. o. o., pridružila pa sta se ga. 

Karmen Kenk Hribar, vodja gospodarsko-finančnega sektorja v JKP Prodnik, d. o. o. in g. Viktor Torkar, 

višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.  

 

 



K točki 5/ 

 

Predlog je najprej na kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še Karmen Kenk Hribar, vodja 

gospodarsko-finančnega sektorja v JKP Prodnik, d. o. o..  

  

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: Rado GLADEK /SDS/, Karmen KENK HRIBAR /vodja gospodarsko-finančnega 

sektorja v JKP Prodnik, d. o. o./, župan Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni 

občani Trzina/, Gregor PEVC /List Trzin je naš dom/ in Dunja ŠPENDAL /Lista za trajnostni razvoj Trzina/.  

 

Po končani razpravi je sledilo glasovanje. 

 

Članice in člani občinskega sveta so z 10 glasovi »za« in 1 glasom »proti« sprejeli naslednji  

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (brez davka na dodano vrednost) izvajanja gospodarske javne 
službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada: 
 

 Cena storitve..................................................... 0,2538 EUR/kg 

 Cena javne infrastrukture................................ 0,0000 EUR/kg 
 
Navedene cene so veljavne od 1. 7. 2021 dalje.          
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati podtočka 3.2 Zbiranje bioloških odpadkov 3. točke 
Ravnanje s komunalnimi odpadki, določena v Sklepu o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
št. 22-1/2013, z dne 24. 4. 2013, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, št. 3/13, dne 30. 
3. 2013.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 1. 7. 2021. 
 

 

Po končanem glasovanju sta sejo zapustila ga. Karmen Kenk Hribar, vodja gospodarsko-finančnega 

sektorja v JKP Prodnik, d. o. o. in g. Viktor Torkar, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.  

 

 

K točki 6/ 

 

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

 

1. Gospod Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

Ali se še vedno kaj razmišlja o pokopališču v Trzinu? Glede na to, da je vsem znano, da so težave s 

prostorom, ponovno ponavlja svojo pobudo, da se razmišlja vsaj o možnosti za žarne pokope, v 

žarnem zidu oziroma čem podobnem, ker bi lahko na ustrezni lokaciji porabili relativno malo 

prostora. 



G. župan odgovori, da glede na vse težave, ki so v Trzinu s pokopališčem, gre sedaj zadeva v tej smeri, 

da se v novem OPN-ju pridobivajo mnenja oziroma, da se bo videlo, kakšno mnenje bodo podali nosilci 

urejanja prostora. Težave so predvsem z vidika poplav, kar je v Trzinu največja težava pri zagotavljanju 

nekega takega prostora. Je pa ogledana lokacija, ki je, kot kaže študija, poplavno varna in bi se tam 

lahko naredilo pokopališče. Ta lokacija se nahaja južno od proge, tam, kjer je prehod čez progo v 

Mlakah. Na levi strani je plinarna, na desni strani pa travnik, kjer bi lahko bil prostor za pokopališče. 

Ve, da bo takoj govora o tem, da bi moralo biti zraven cerkve, vendar to odpade, ker tam ni primernega 

terena. Hrib je popolnoma skalnat in tam ni možno ničesar narediti. Travniki, ki so severno od Habatove 

ceste, pa so poplavno ogroženi. Mogoče bo to edina rešitev, da se zagotovi prostor in zgradi nek 

večnamenski objekt, ki bo služil temu namenu. Gre za dolgoročni projekt in če bo v naslednjih štirih 

letih sprejet OPN, bo to že veliko. Potem sledi gradbeno dovoljenje, razpisi in vse ostalo. Potrebno je 

tudi odkupiti ta prostor. Z lastnicama, ki sta v tujini, je bil že vzpostavljen kontakt in se strinjata, da bi 

prodali za infrastrukturo. Seznanjeni sta tudi s tem, kaj to pomeni, saj cena ni taka kot za hišo, po drugi 

strani pa to tudi ni več niti njiva oziroma travnik. Trenutno je kategorizirano kot kmetijsko zemljišče, 

kar pomeni, da bo potrebno tudi prepričati kmetijsko ministrstvo, da bo tam dovolilo gradnjo. Kar 

zadeva žarne pokope, bo pa potrebno preveriti, kakšni so pogoji, da bi se lahko naslednjič pogovarjali 

tudi o tem. 

 

 

2. Gospod Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/: 

Kot je omenjal že ne odborih, želi ponovno opozoriti na polomljeno tablo na igrišču v Mlakah. Otroci 

tam mečejo vsak dan in obstaja velika nevarnost, da tabla komu pade na glavo.  

 

G. župan pojasni, da glede table sicer ni povsem prepričan ali je že naročena, saj je trenutno veliko 

stvari že naročenih, vendar se zaradi dobave (večina stvari prihaja iz tujine) in izvajalcev, vse skupaj 

precej zavleče. Bo pa zagotovo potrebno preveriti. 

 

 

K točki 7/ 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020 je na kratko predstavil 

župan.  

 

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. 

 

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

  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 

Občini Trzin za leto 2020. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020 pa se objavi na spletni 

strani Občine Trzin.   

 

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



K točki 8/ 

 

Župan je na kratko predstavil tudi Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za 

leto 2020. 

 

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

MARJATIČ 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 (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini 

Trzin za leto 2020. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2020 se objavi na spletni strani 

Občine Trzin.   

 

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

 

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

 

 

K točki 9/ 

 

Seja se je nadaljevala z obravnavo Predloga Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2021. Kratka 

pojasnila 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.  

 

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

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji dne 23. 6. 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. 



K točki 10/ 

 

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 in leto 2023 v prvi obravnavi je najprej na kratko predstavil 

župan, nato pa podrobneje še Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  

 

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; Klavdija TRETJAK, namestnica predsednika Odbora za okolje in 

prostor (zaradi odsotnosti predsednika odbora); 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.  

 

Razpravljala sta Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in župan Peter LOŽAR.  

 

Po končani razpravi je sledilo glasovanje o dveh sklepih. 

 

1. Sklep: 

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

 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji dne 23. 6. 2021 obravnaval predlog Proračuna Občine 

Trzin za leto 2022, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2022, predloga splošnega 

dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2022, predloga Načrta razvojnih programov 

Občine Trzin za leto 2022-2025 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2022 kot celote.  

 

Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2022 primerna osnova za pripravo 

predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2022 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob 

pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu z 99. členom Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz razprav na sejah 

delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave. 

 

 

2. Sklep: 

Nato so občinski svetnice in svetniki soglasno (12 glasov »za«) sprejeli tudi naslednji 

 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji dne 23. 6. 2021 obravnaval predlog Proračuna Občine 

Trzin za leto 2023, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2023, predloga splošnega 

dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2023, predloga Načrta razvojnih programov 

Občine Trzin za leto 2023-2026 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2023 kot celote.  

 

 



Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2023 primerna osnova za pripravo 

predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2023 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju, da ob 

pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu z 99. členom Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz razprav na sejah 

delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave. 

 

 

Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  

 

 

K točki 11/ 

 

Predlog je predstavila Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. 

 

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

TRETJAK, namestnica predsednika Odbora za okolje in prostor (zaradi odsotnosti predsednika odbora) 

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

 

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

 

SKLEP 

 

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

 

 

K točki 12/ 

 

Kratka pojasnila pod zadnjo točko dnevnega reda je podal župan.  

 

Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije. 

 

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

 

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

 

SKLEP 

 

1. Predlagamo delitev Osrednjeslovenske pokrajine na dva dela, severni in južni del. Območje 

je zaradi zgodovinskih, geografskih in krajinskih, upravnih, prometnih in drugih razvojnih 

razlogov preveč raznoliko. Zaradi različnih potreb in načina funkcioniranja ter življenja v tem 

območju, ki jih narekujejo navedeni razlogi, bi bila tako zasnovana Osrednjeslovenska 

pokrajina nefunkcionalna. Izračuni kažejo, da je severni del regije dovolj velik, da bi lahko 

ustrezno in učinkovito izvrševal svoje naloge. 



2. Predlagamo organiziranje centralne oblasti na enem mestu. Dosedanje izkušnje kažejo, da 

pretirana razpršenost organov ne omogoča optimizacije javnega servisa, tako z vidika 

uporabnikov kot stroškov. 

3. Pred sprejetjem pokrajinske zakonodaje naj se v predlogih natančno pojasni in ovrednoti 
prenos pristojnosti iz občin na pokrajine. Predlagamo, da se odvzem finančnih sredstev in 
virov financiranja občin ter njihov prenos na občine, prenos kadrov iz občin na pokrajine, 
prenos občinske lastnine na pokrajine, prenos kapitalskih deležev, ustanoviteljskih deležev, 
drugih pravic in terjatev iz občin na pokrajine natančno popiše po vsebini in ovrednoti po 
občinah ali po prebivalcu. 
 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 18.06 sejo zaključil.  

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 

 


