OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 6-00/2019
Številka zadeve: 9000-0006/2019Datum: 10. 5. 2019
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 24. aprila 2019, s pričetkom ob
17.00 uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu.
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 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 41. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
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 KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton
PERŠAK/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 Gregor PEVC/Lista
Trzin je naš dom/ in gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/.
Odsotnost opravičil: gospod Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/.
Občinska uprava: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK in ga. Bojana
LENARŠIČ.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 ga. Andreja ŠKRLJ, v. d. ravnatelja Osnovne šole Roje; ga. Barbara ZUPANC
OBERWALDER, direktorica Knjižnice Domžale in ga. Andreja HUMAR, ravnateljica
Glasbene šole Domžale, vse pri 1. točki dnevnega reda,
 ga. Matejka CHVATAL, ravnateljica Osnovne šole Trzin, pri 1. in 2. točki dnevnega reda,
 g. Franci BERIBAK, predstavnik skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica,
Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, pri 3. točki dnevnega reda,
 g. Marcel KOPROL, predsednik Nadzornega odbora Občine Trzin,
 ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK, odgovorna urednica glasila Odsev.
Opravičeno odsotni: ga. Zora TORKAR, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik in ga. Irena
KARČNIK, vodja skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih 11 občinskih svetnic in svetnikov.
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje:


zapisnik 5. redne seje:

Pripomb na zapisnik 5. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (11
glasov »za«) sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27. 3. 2019, se sprejme in
potrdi.
Po potrditvi zapisnika 5. redne seje, se je seji pridružil svetnik g. Gregor Pevc (ob 17.02 uri). Prisotnih je 12 članov
občinskega sveta.
Odločanje o dnevnem redu 6. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 6. redne seje:
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 6. redne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 11 točk.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2018;
Knjižnice Domžale za leto 2018; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2018;
Glasbene šole Domžale za leto 2018 in Osnovne šole Trzin za leto 2018;
2. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju
presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica;
3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2018;
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
5. 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 2018;

6. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek;

7. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
8. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2019;

9. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018;
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter
članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin;
11. Sklep o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega
zavoda Zdravstveni dom Domžale.
K točki 1/
Pod prvo točko dnevnega reda so svoja letna poročila za leto 2018 predstavile: ga. Andreja Škrlj, v. d.
ravnatelja Osnovne šole Roje, ga. Barbara Zupanc Oberwalder, ravnateljica Knjižnice Domžale, ga.
Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale in ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne
šole Trzin.
1.1/ Letno poročilo Osnovne šole Roje za leto 2018 je predstavila Andreja Škrlj, v. d. ravnatelja
Osnovne šole Roje.
Med obrazložitvijo se je seji pridružila ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin.
Župan predlaga, da se stališča delovnih teles za vseh pet poročil pove naenkrat.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Komisija je
vseh pet poročil obravnavala v enem sklopu in jih potrdila.); Alenka MARJETIČ ŽNIDER,
predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor je obravnaval vseh pet
poročil in jih potrdil.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Soglasno
so se strinjali z vsemi petimi poročili.).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto
2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Andreja Škrlj, v. d. ravnatelja Osnovne šole Roje.
1.2/ Sledila je predstavitev Letnega poročila Knjižnice Domžale za leto 2018. Pojasnila je podala
Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice.
Med predstavitvijo se je seji pridružila ga. Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale.
Razpravljali so: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, župan Peter LOŽAR in Barbara
ZUPANC OBERWALDER/direktorica Knjižnice Domžale/.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za
poslovno leto 2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale.
1.3/ Zaradi odsotnosti direktorice Medobčinskega muzeja Kamnik je kratka pojasnila pod to
podtočko podal župan.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja
Kamnik za leto 2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
1.4/ Poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2018 je na kratko predstavila ravnateljica šole, Andreja
Humar.
Razpravljala sta župan Peter LOŽAR in Andreja HUMAR/ravnateljica Glasbene šole Domžale/.
Po krajši razpravi so članice in člani občinskega sveta soglasno (12 glasov »za«) sprejeli
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za
poslovno leto 2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale.
1.5/ Sledila je še predstavitev Letnega poročila Osnovne šole Trzin. Poročala je ravnateljica šole,
Matejka Chvatal.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za leto
2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 2/
Obrazložitev pod to točko sta podala župan in 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.
Ker se ni nihče prijavil na razpravo, je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
Sklep
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in
pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica
1. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz leta 2018 v višini 6.109,00 EUR se
razporedi:
- v višini 3.189,00 EUR za pokritje presežka odhodkov nad prihodki Osnovne šole Trzin,
Enote vrtca Žabica iz leta 2018,
- v višini 2.920,00 EUR za rezervo za kritje nepredvidenih stroškov.
2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz preteklih let v višini do 15.380,64 EUR se
razporedi za investicijsko vzdrževanje in opremo.
3. člen
Osnovna šola Trzin mora porabo sredstev iz 1. in 2. člena tega sklepa prikazati v Letnem poročilu.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin.

K točki 3/
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2018 je predstavil Franci Beribak, predstavnik
Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
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
2018.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Sejo je zapustil g. Franci Beribak, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
K točki 4/
Vprašanja in pobude občinskih svetnikov:
1. Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/:
1) Kaj se na novo dela na Mlakarjevi, na rondoju pri Mercatorju?
G. župan odgovori, da se lansko leto na rondoju še ni delalo nič. Urejalo se je do rondoja. Menjalo
se je vse, kar je pod cesto. Sedaj se bo urejal še zadnji del, drugi del Mlakarjeve, ki je precej zahteven,
zato se ga bo skušalo urediti med prazniki.
2) Izumitelja V. S., ki je izumil voziček za prevoz nepokretnih oseb (Oldi), zanima, če bi
bila občina pripravljena naročiti en voziček, ki stane okrog 4.000,00 € in ga donirati
Domu starejših občanov. Pobudo bo svetnik poslal tudi vsem svetnikom po
elektronski pošti.
G. župan pojasni, da je bil z gospodom že v razgovorih. Pobudo je tudi že predal direktorici Doma
počitka Mengeš in jo prosil, da povpraša svojce tistih, ki bi bili potencialni uporabniki tega vozička.
Odziv je bil precej negativen, v smislu, da v tem svojcev res ne bodo vozili naokrog. Gospodu je bil
vseeno poslan predlog, da bi se dogovorili vsaj za testno obliko, da bi ga svojci lahko preizkusili in bi
se potem videlo, če je uporabno. Splošno znano je, da je medicinska oprema draga, vendar gre kljub
temu za kar precejšnjo vsoto in ne bi imelo smisla, če bi potem ta voziček ležal nekje v kleti. Gospod
se v tem času na predlog še ni odzval. Lahko se mu tudi ponovno posreduje predlog, če ga je
slučajno spregledal. Lahko poda tudi dodaten pisni odgovor.

3) Kaj je z razpisom za izvajalca del za Dom zaščite in reševanja (DZiR)?
G. župan pove, da razpisa še ni in, da se zadnje zadeve še usklajujejo na gradbenem odboru. Ko bo
popis del dokončen in bo vse določeno, bo razpis takoj objavljen. Želi si, da bi bilo to čim prej. Več
informacij bo podanih pisno.
2. Gospod Rado GLADEK/SDS/:
G. Markič je že pred časom na seji predlagal, da se uredi zasenčenje ambulante.
Ponovno so se pojavili predlogi, da se na tem področju nekaj naredi. Težava nastane, ko
v primeru sončnega vremena, sonce sije direktno v ambulanto in dviguje temperaturo
ter poslabšuje pogoje dela. Kadar pa je vreme slabo oziroma je tema in so v ambulanti
prižgane luči, pa se vidi paciente, ki so na pregledu. Zato bi bilo smiselno čim prej najti
neko rešitev, saj meni, da to ne bi predstavljalo tako velik strošek.
G. župan odgovori, da bo podan pisni odgovor.
3. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/:
1) Svetnico zanima kako je s sanacijo Mlakarjeve ulice, saj je na spletni strani objavljena
popolna zapora od številke 1 do številke 8. Ali se v delu, kjer je bilo že sanirano, od
krožišča naprej, ne bo nič delalo?
G. župan pojasni, da lani rondo še ni bil urejen. Urejeno je bilo do rondoja, ki je bil ves čas odprt.
Že od samega začetka je bilo jasno, da se bo urejalo kasneje, ker je bil izvajalec izbran precej pozno,
saj je bilo potrebno razpis ponoviti, ker je bil prvi predrag. Zadeva je bila že tako ali tako projektirana
v dveh fazah, že zaradi same organizacije, saj bo povzročila kar nekaj težav. Zato se sedaj lovi lepo
vreme in prvomajske praznike, ko sta šola in vrtec zaprta.
Ga. Marjetič Žnider predlaga, da se na spletni strani objavi dodatno pojasnilo, kje se bodo dela
izvajala, da se ne pojavljajo vprašanja in dvomi.
2) Gradbeno dovoljenje za Dom zaščite in reševanja (DZiR) je bilo že izdano. Kdaj se bo
predvidoma začelo graditi priključke?
G. župan pove, da v začetku maja. V tem primeru ne bo velikih težav, saj razen redkih izjem, glavna
cesta ne bo zaprta. Nekaj težav bo le s kolesarji, ki bodo speljani mimo že na začetku.
4. Gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/:
Pobuda, da se Prodniku predlaga, da na nek način zapre oziroma zaklene
kontejnerje, v katerih se zbirajo nevarni odpadki (npr. baterije, itd.). V zadnjem času
se redno pojavlja kombi, s katerim se vozi neka romska družina in te kontejnerje
prazni. Sicer nima nič proti, če za to kaj iztržijo in si s tem pomagajo, težava pa je, da
marsikaj od tega verjetno konča kje v naravi. V tem primeru gre za odpadke, ki so
problematični in se ravno zato tako zbirajo, zato bi bilo dobro to nekako preprečiti.
Po besedah g. župana so ti kontejnerji že sedaj zaklenjeni in so verjetno vdrli vanje.
G. Peršak doda, da je to opazil že dvakrat, ker slučajno hodi tam mimo.
G. župan odgovori, da bo pobuda posredovana Prodniku.

K točki 5/
O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2018 je poročala odgovorna urednica
glasila Odsev Vesna Sivec Poljanšek, ki je na kratko predstavila tudi Finančno poročilo o poslovanju
glasila v letu 2018.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja
ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Člani odbora so soglasno potrdili
sklep in ugotovili, da je poročilo kratko in zelo jasno in, da je dobro, da je pozitivno tudi
poslovanje.).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto
2018 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2018 in ugotavlja, da sta
poročili ustrezno pripravljeni.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 6/
Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2018 je navzočim podrobneje predstavila 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.
Razpravljal ni nihče.
Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 6. redni seji dne 24. 4. 2019 obravnaval in sprejel Zaključni račun
Proračuna Občine Trzin za leto 2018 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o
zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2018.
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku
Občine Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavi na
spletni strani Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.

K točki 7/
Razloge za sprejem Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto
2019 je na kratko predstavila Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave.
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.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019.
K točki 8/
Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavila Dunja Špendal, predsednica
Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. Komisija predlaga: naziv
častnega občana se ne podeli; zlata plaketa se ne podeli; srebrna plaketa se podeli Maji Brozovič in
Rajku Podobniku; bronaste plakete se podelijo Matejki Chvatal, Aleksandru Čičerovu in Milici Erčulj;
nagrade pa Maticu Kocipru, Anžetu Kosmaču in Timu Mušiču.
Komisija predlaga tudi:
- V kuverti naj bo samo en predlog;
- Upoštevati je potrebno 6. člen Odloka, ki med drugim pravi: Za pomembne prispevke k
razvoju kraja oziroma Občine Trzin ….v daljšem časovnem obdobju…. Mišljenje KIPPP je,
da to ne zajema osnovnega delovanja društva;
- Upoštevati je potrebno sklep KIPPP 1. izredne seje, točka 3, ki se glasi Plakete se podeljujejo
po vrsti in se ne preskakujejo, razen v zelo izjemnih primerih.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska
priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2019.
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.

K točki 9/
Kratko obrazložitev pod to točko je podal župan.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razprave ni bilo.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2018
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročili organizatorjev volilnih kampanj o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilne kampanje za lokalne volitve leta 2018, ki so jih na
občino predložili:
- Nuša Repše, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za
kandidatno listo z imenom Lista za trajnostni razvoj Trzina;
- Nuša Repše, organizator volilne kampanje kandidata za župana Petra Ložarja;
- Tanja Kajfež, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za
kandidatno listo z imenom Lista združeni Trzin;
- Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta
za kandidatno listo z imenom Naprej Slovenija – NPS;
- Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidata za župana Jožeta Lukana;
- Alenka Marjetič Žnider, organizator volilne kampanje kandidatov za člane
Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Odgovorni, aktivni občani Trzina;
- Romeo Podlogar, organizator volilne kampanje kandidata za župana Romea
Podlogarja.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 10/
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je navzočim
predstavila predlog za imenovanje predsednice, namestnice predsednice ter članov in namestnikov
članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (v nadaljevanju OVK). Komisija predlaga, da se za
predsednico OVK imenuje Biserka Čičerov; za namestnico predsednice OVK Nina Bogataj; za člane
OVK: Andreja Prelc, Tatjana Koprol in Davor Vinko ter za namestnike Članov OVK: Olga Stopar,
Nina Kozarič in Milena Kompolšek.
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet

SKLEP
o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov
Občinske volilne komisije Občine Trzin
1. Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Trzin ter imenoval:
-

Biserko ČIČEROV, Trzin - za predsednico Občinske volilne komisije Občine Trzin,
Nino BOGATAJ, Trzin - za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine
Trzin

-

Andrejo PRELC, Trzin
Tatjano KOPROL, Trzin
Davorja VINKA, Trzin - za člane Občinske volilne komisije Občine Trzin in

-

Olgo STOPAR, Trzin
Nino KOZARIČ, Trzin
Mileno KOMPOLŠEK, Trzin - za namestnice članov Občinske volilne komisije Občine
Trzin.

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 5. 5. 2019.
K točki 11/
Tudi predlog pod to točko je predstavila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno-pravne komisije in Odbora za socialno
politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Domžale
1. Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem g. Stanislava Ravnikarja za skupnega
predstavnika občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega zavoda Zdravstveni
dom Domžale. G. Ravnikar je bil imenovan na 4. redni seji Občinskega sveta Občine
Moravče, dne 10. 4. 2019.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi in velja za čas imenovanja predstavnika.
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 18:14 uri zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

