
 OBČINA TRZIN  
Pet er  Ložar ,  ž u pa n  
 

 

 

 
 

ŠTEVILKA: 21-2/2021 

DATUM: 3. 9. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnikov 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je 

potekala od 28. do 30. 7. 2021 in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine 

Trzin, ki je potekala od 27. do 31. 8. 2021 

  

NAMEN: Obravnava in potrditev zapisnikov  

  

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.  

 

Zapisnika dopisnih sej sta v prilogi.  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

 

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 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 28. do 30. 7. 2021 se sprejme 

in potrdi.  

 

Številka: 21-2.1/2021          Župan Občine Trzin 

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



PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 

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 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od 27. do 31. 8. 2021 se sprejme 

in potrdi.  

 

Številka: 21-2.2/2021          Župan Občine Trzin 

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

 

 

---000--- 
 

Zapisnik 2. dopisne seje: 

 

OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0006/2021- 

Datum: 23. 8. 2021 

 

ZAPISNIK 

 

2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od srede, 28. julija 2021, od 12. ure, do 

petka, 30. julija 2021, do 18. 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 (30. 

7. 2021, do 18. ure) po elektronski pošti izrečejo ZA ali PROTI predlogu sklepa pri posamezni točki 

dnevnega reda. Pri drugi točki dnevnega reda so glasovali o dveh sklepih.  

 

DNEVNI RED: 

1. Odlok o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske 
logarice – prva obravnava;  

2. Sklep o sofinanciranju stalnih spremljevalcev učencema s posebnimi potrebami; 
3. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev. 

 

Dopisna seja je bila sklepčna, saj je v času trajanja seje glasovalo 11 članic in članov občinskega sveta, 

od 13. 

 

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


K točki 1/ 

 

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

reda posredovali do četrtka, 29. 7. 2021, do 12. ure na elektronski naslov barbara.gradisek@trzin.si. 

Do izteka roka smo prejeli vprašanje svetnika Gregorja PEVCA /Lista Trzin je naš dom/: »Za zaščito 

območja govorimo o območju prek proge? Sem odsoten in žal nimam dostopa do večjega ekrana, saj 

ne morem razbrati parcelnih številk. Katere parcele pa so ob Beli cesti, kot piše v prilogi?« 

Odgovor je pripravila Ana MOVRIN /višja svetovalka župana za okolje in prostor/: »Odlok se sprejema 

samo za območje Blatnic (pod progo). Meja območja je razvidna iz karte, ki je priloga besedilu odloka 

in jo prilagam v priponki. Strokovni predlog ZRSVN pa obravnava tudi območji lokalnih naravnih vrednot 

Mlake - bajer ter Mlake - jelševje in prehodno barje, ki pa nista del zaščite s tem odlokom, saj obravnava 

samo območje Blatnic.«  

 

Odgovor je bil 29. 7. 2021, vključno s prilogo, posredovan vsem članom občinskega sveta. 

 

Do izteka roka (30. 7. 2021, ob 18. uri) je glasovalo 11 članic in članov občinskega sveta, od 13. 

En član občinskega sveta ni glasoval, ena članica pa je svoj glas oddala po izteku roka.    

 

 

Člani občinskega sveta, ki so glasovali o predlaganem sklepu:  

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

 

Člani občinskega sveta, ki o predlaganem sklepu niso glasovali ali so svoj glas oddali po izteku roka: 

Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/ in gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj 

Trzina/. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 

1. 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje osnutek O D L O K A o zavarovanju naravne vrednote lokalnega 
pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice v predlaganem besedilu v prvi obravnavi in ugotavlja, 
da je primeren za javno razgrnitev. 

2. 
Osnutek odloka se javno razgrne od srede 1. septembra 2021 do vključno petka 1. oktobra 2021: 

 v prostorih Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, vsak uradni dan v času uradnih ur Občine 
Trzin; 

 v prostorih Centra Ivana Hribarja (CIH), Ljubljanska 12f, 1236 Trzin, in sicer vsak dan znotraj 
delovnih ur informatork pri informacijskem pultu. Na tej lokaciji ni na razpolago uradnih 
delavcev Občine Trzin za tolmačenje razgrnjenega gradiva; 

 na spletnem naslovu http://www.trzin.si/. 
 
 
 

mailto:barbara.gradisek@trzin.si
http://www.trzin.si/


3. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo pripombe vsi zainteresirani in sicer kot 
zapis v knjigi pripomb in predlogov na obeh mestih javne razgrnitve ali jih pošljejo na naslov Občine 
Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin oziroma na elektronski naslov info@trzin.si. Rok za oddajo pripomb 
poteče na zadnji dan javne razgrnitve, v petek, 1. oktobra 2021. Občina Trzin bo pripombe javnosti 
preučila in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si/ 
in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin. 

4. 
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Trzin in na krajevno običajen način (oglasne deske 
po Občini Trzin in z obvestili po gospodinjstvih v Občini Trzin). Lastniki zemljišč na območju iz prvega 
odstavka tega naznanila, bodo o javni razgrnitvi obveščeni po pošti.  
 

 

K točki 2/ 

 

Svetnice in svetniki so lahko vsa morebitna vprašanja glede predlogov obeh sklepov pod drugo točko 

dnevnega reda posredovali do četrtka, 29. 7. 2021, do 12. ure na elektronski naslov 

barbara.gradisek@trzin.si. Vprašanj ni bilo.    

 

Do izteka roka (30. 7. 2021, ob 18. uri) je glasovalo 11 članic in članov občinskega sveta, od 13. 

En član občinskega sveta ni glasoval, ena članica pa je svoj glas oddala po izteku roka.    

 

 

Člani občinskega sveta, ki so glasovali o obeh predlaganih sklepih:  

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

 

Člani občinskega sveta, ki o predlaganih dveh sklepih niso glasovali ali so svoj glas oddali po izteku roka: 

Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/ in gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj 

Trzina/. 

 

 

2.1/ Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejme sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi 
potrebami v šolskem letu 2021/2022 s V. stopnjo izobrazbe za 6 ur dnevno v času pouka. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
 
 

mailto:barbara.gradisek@trzin.si


2.2/ Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet tudi 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejme sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi 
potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2021/2022 s V. stopnjo izobrazbe za 4 ure dnevno v času 
pouka. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 3/ 
 

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

reda posredovali do četrtka, 29. 7. 2021, do 12. ure na elektronski naslov barbara.gradisek@trzin.si. 

Vprašanj ni bilo.  

 

Do izteka roka (30. 7. 2021, ob 18. uri) je glasovalo 11 članic in članov občinskega sveta, od 13. 

En član občinskega sveta ni glasoval, ena članica pa je svoj glas oddala po izteku roka.    

 

Člani občinskega sveta, ki so glasovali o predlaganem sklepu:  

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

 

Člani občinskega sveta, ki o predlaganem sklepu niso glasovali ali so svoj glas oddali po izteku roka: 

Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/ in gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj 

Trzina/. 

 

Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 

o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je na 2. dopisni seji, ki je potekala od 28. do 30. julija 2021, seznanil 

s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovorno urednico 

občinskega glasila Odsev za obdobje štirih let imenoval Metko PRAVST PRIMOŽIČ. 

 

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

  

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 

mailto:barbara.gradisek@trzin.si


Zapisnik 3. dopisne seje: 

 

OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0007/2021- 

Datum: 3. 9. 2021 

ZAPISNIK 

 

3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je potekala od petka, 27. avgusta 2021, od 10. ure, 

do torka, 31. avgusta 2021, do 16. 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 (31. 

8. 2021, do 16. ure) po elektronski pošti izrečejo ZA ali PROTI predlogu sklepa pri prvi točki dnevnega 

reda.  

 

DNEVNI RED: 

1. Soglasje za uveljavljanje predkupne pravice na nepremičnini parcelna številka 232/8, k. o. 

1961 Trzin in Sprememba Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 

2021. 

 

Dopisna seja je bila sklepčna, saj je v času trajanja seje glasovalo 12 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 ponedeljka, 30. 8. 2021, do 10. ure na elektronski naslov 

barbara.gradisek@trzin.si. Vprašanj ni bilo.    

 

Do izteka roka (31. 8. 2021, ob 16. uri) je glasovalo 12 članic in članov občinskega sveta, od 13. 

En član občinskega sveta ni glasoval.    

 

Člani občinskega sveta, ki so glasovali o predlaganem sklepu:  

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

trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER /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/. 

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 o predlaganem sklepu niso glasovali: 

Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/. 

 

Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet soglaša, da župan uveljavi predkupno pravico na nepremičnini 232/8, k. o. 1961 

Trzin, za predlagano ceno 85,0 EUR/m2. 

 

2. Spremeni se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2021 (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 9/19, 3/20, 11/20, 2/21 in 11/21), tako da se predvidena vrednost pri 

parcelni številki 232/8, k. o. 1961 Trzin, uskladi na vrednost spremenjene cene, ki znaša 

11.135,00 EUR, pri čemer se ustrezno spremeni tudi razdelek v obrazcu 2a, 1. tč.  načrta 

»orientacijska vrednost skupaj« iz 3.360.560,00 EUR v 3.365.095 EUR. 

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, pri čemer 1. tč. velja z dnevom sprejema na 

Občinskem svetu, druga točka pa dan po objavi v Uradnem vestniku. 

 

 

 

Zapisala:                            ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                               Peter LOŽAR   

 

 

 

 

 

 

 


