
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 7-00/2019 
Številka zadeve: 9000-0007/2019- 
Datum: 24. 6. 2019 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 19. junija 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 Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 41. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 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 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. Barbara GRADIŠEK, ga. Bojana 
LENARŠIČ, ga. Vika KREČA, ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Ana MOVRIN, g. Aleksander ILIČ 
in g. Matjaž ERČULJ.  
 
Odsotnost opravičil: g. Viktor TORKAR 
 
Navzoči vabljeni:  

 g. Peter CERAR, predstavnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, 
d.o.o., pri 1. točki dnevnega reda, 

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin. 
 
Opravičeno odsotni: ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale-Kamnik, d.o.o. in ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK. 
  
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni:  / 

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


 

Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnic in svetnikov. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje: 
 

 zapisnik 6. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 6. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (12 
glasov »za«) sprejeli naslednji 

 
SKLEP 

 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24. 4. 2019, se sprejme in 
potrdi. 
 
Po potrditvi zapisnika 6. redne seje, se je seji pridružila svetnica ga. Veronika Weixler (ob 17.01 uri). Prisotnih je 
vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 7. redne seje: 
  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 7. redne seje: 
 
Župan Peter Ložar je kot predlagatelj predlagal umik 3. točke dnevnega reda, z naslovom: Odlok o 
koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – druga obravnava. 
Na to temo je bilo že kar nekaj pogovorov na sejah odborov. Predvsem v zvezi z izgubo, ki jo je v 
preteklih letih pridelalo podjetje Snaga, ki je sedaj združeno s podjetjem Voka. Ker občina še ni 
prejela odgovorov na določena vprašanja, ki so se pojavila, se je župan odločil, da točko umakne z 
dnevnega reda. Po pregledu uredbe MEDO sicer meni, da ne bo možno na tak način dodajati, 
vendar želi, da so stvari jasne. Glede na to, da bo Občina Mengeš imela drugo obravnavo verjetno 
šele jeseni, se s tem tudi ne povzroča neke dodatne škode, saj podjetje lahko obračunava teh 5 %. V 
vsakem primeru pa bo potrebno do jeseni to urediti.        
 
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.  
  

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 7. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
 
Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 9 točk. Točke od številke 2 naprej se preštevilčijo.   
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2018, ki ga izvaja Javno 
podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.; 

2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
3. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – skrajšani postopek; 
4. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2018; 
5. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018; 



 

6. Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018; 
7. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019; 
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
9. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila 

Odsev. 
 
 
K točki 1/ 
 
Poročilo pod prvo točko dnevnega reda je predstavil Peter Cerar, predstavnik Javnega podjetja 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, 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. 
 
Razpravljala sta Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/ in Peter CERAR/predstavnik Javnega 
podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o./. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske 
gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Centralna 
čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o. za leto 2018. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Peter Cerar, predstavnik Javnega podjetja centralna čistilna naprava 
Domžale-Kamnik, d.o.o.. 
 
 
K točki 2/ 
 
Vprašanja in pobude občinskih svetnikov:  
 
1. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 

V prejšnjem mandatu je občina odkupila del zemljišča na Ljubljanski cesti, pri blokih, kjer 
so varovana stanovanja, dom starejših in stanovanja za trg. Po nakupu je občina umaknila 
ograjo in takrat so potekali tudi pogovori o tem, da naj bi se to področje malo uredilo in sicer 
na način, da bi se zasadilo drevo in mogoče postavila klopca. Zakaj na tem še ni bilo nič 
narejenega? 
  
G. župan odgovori, da še ni bilo neke prave ideje. Mogoče bi bilo res smiselno, da se tam zasadi 
kakšno drevo. Meni, da bo priložnost jeseni. Do sedaj se je delalo in urejalo drevorede, sedaj bo pa 
verjetno čas tudi za to, da se zasadi kakšno posamično drevo. Klopca pa se bo postavila potem ko bo 
senca. Predlog je vzet na znanje.   
 
2. Gospod Miha PANČUR/SDS/: 

Opozarja na zelo neprimerno postavitev betonske elektro omarice, ki na izvozu z Jemčeve na 
Mengeško povzroča nepreglednost in ovira priključitev na cesto.    



 

G. župan pove, da je težava v tem, da telekomunikacijska podjetja, ko urejajo te zadeve, po zakonu 
delajo zelo po svoje. Ta elektro omarica je postavljena v pasu državne ceste. Seveda je zraven tudi 
lokalna cesta, zato so bili takrat tudi opozorjeni. Odgovor je bil, da ne morejo postaviti nikjer drugje. 
Bo pa zadevo potrebno ponovno preveriti. 
  
 

3. Gospod Gregor PEVC/Lista Trzin je naš dom/: 
Podaja isto vprašanje, kot ga je zastavil občan, glede hitrostnih ovir na ravnini od Centra 
Ivana Hribarja do Spara in prehoda za pešce v bližini Občine. Ali je to možno umestiti? 
 
G. župan pojasni, da je vse v zvezi s prehodom za pešce potrebno urejati z direkcijo, saj gre za 
državno cesto. Njihovo stališče, ki so ga zavzeli že pred leti, je bilo, da so prehodi dovolj pogosti, 
oziroma, da je omogočen normalen prehod, saj je semaforiziran prehod umeščen pri dvorani 
Kulturnega doma in potem na izvozu z Jemčeve na Mengeško, pri betonski elektro omarici, o kateri 
je bilo prej govora. Občina sicer lahko ponovno poizkusi, ampak glede na promet na Mengeški cesti, 
meni, da bo odgovor skoraj zagotovo negativen. Kar zadeva hitrostne ovire, se bo le to verjetno 
urejalo med počitnicami. Obstajala je namreč bojazen, da so spodaj garaže in bi lahko nastale težave 
zaradi statike. Sedaj je bilo ugotovljeno, da na določenem mestu spodaj ni garaž, tako, da obstaja 
možnost in se bo verjetno lahko postavilo. Je pa seveda potrebno vse ustrezno označiti.    
 
 
K točki 3/ 
 
Predlog Rebalansa Občine Trzin za leto 2019 je podrobneje predstavila 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; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in prostor; 
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 in Anton PERŠAK, predsednik 
Odbora za finance in premoženje.   
 
Razpravljala sta Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in župan Peter LOŽAR.  
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP  

 
Občinski svet Občine Trzin je na 7. redni seji dne 19.06.2019 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa 
Proračuna Občine Trzin za leto 2019, predložen v obliki Odloka o Rebalansu Proračuna Občine 
Trzin za leto 2019, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za 
leto 2019, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2019-2022 in Obrazložitev 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2019 kot celote.  
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin 
za leto 2019 se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  
 



 

Po glasovanju so sejo zapustili: ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor; ga. Vika Kreča, višja 
svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve; ga. Marjeta Trstenjak, referent I in g. 
Aleksander Ilić, svetovalec župana za pravne zadeve.   
 
 
K točki 4/ 
 
Sledila je točka Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2018. 
Poročala je Bojana Lenaršič. 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31. 
12. 2018. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  
 
 
K točki 5/ 
 
O uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 je poročal Matjaž Erčulj, 
strokovni sodelavec VII/2-II.  
 
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. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 
Občini Trzin za leto 2018. 
 
Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 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 6/ 

 
Tudi o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018 je poročal Matjaž Erčulj.  



 

 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Odbor je soglašal, je pa bilo postavljeno 
vprašanje, kdaj bo popravljena trim steza? Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII-2/II, je pojasnil, 
da glede na to, da je bil sprejet rebalans proračuna, bo izdana naročilnica. Rok dobave pa je 65 dni. 
G. župan je dodal, da je vse pripravljeno in, ko bo rebalans proračuna začel veljati, bo zadeva 
izpeljana.).  
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v 
Občini Trzin za leto 2018. 
 
Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018 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 7/ 
 
Razloge za sprejem Dopolnitve 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. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Sprejme se Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019. 
 
 
K točki 8/ 
 
Tudi pod to točko dnevnega reda je kratko obrazložitev podala 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. 
 
Brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

 
 



 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

 
Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine 
Trzin: 
 

Katastrska občina Parcelna št. Površina (m²) 

1961 Trzin 1570/18 68  

 
2. člen 

 
Na nepremičnini iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega 
dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 9/  
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Klavdija Tretjak je navzočim 
predstavila predlog za imenovanje odgovorne urednice glasila Odsev. Komisija predlaga, da se za 
odgovorno urednico glasila Odsev za obdobje dveh let imenuje Tanja Bricelj.   
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Dunja 
ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine.    
 
Razpravljala sta Rado GLADEK/SDS/ in župan Peter LOŽAR.  
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je na 7. redni seji dne 19. junija 2019 seznanil s predlogom 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovorno urednico občinskega 
glasila Odsev za obdobje dveh let imenoval gospo Tanjo BRICELJ. 
 

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

 
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 17:44 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


