
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 8-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0005/2015-23 
Datum: 07.10.2015; 07.12.2015 – dopolnjen v skladu z dopolnilom sprejetim na 9. redni seji 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
8. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 23. septembra 2015, 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 , 76/08, 27/08 odl. US; 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 23. člena Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 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 – Tone Peršak in sokrajani/. 
 
Člani OS: gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, 
gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša 
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija 
TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, 
lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha 
PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista 
Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičili:./ 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara KOVAČIČ, ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Valentina 
HVALA, g. Matjaž ERČULJ, g. Andrej GRIL in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predstavniki JKP Prodnik, d.o.o., ga. Ingeborg WASCHL, g. Aleš STRAŽAR in g. Matej 
KOVAČIČ, pri 2. točki dnevnega reda,   

 predstavnica nadzornega odbora, ga. Elda ROMAC,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST.   
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 



 

Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih vseh 13 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Župan je najprej podal nekaj pojasnil v zvezi z begunsko problematiko, odpisom dolgov, projektom RCERO in 
podjetjem Amicus, d.o.o. Nato se je seja nadaljevala s potrditvijo zapisnika.  
 
Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje: 
 

 zapisnik 7. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 7. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (13. 
glasov »za«) sprejeli naslednji 

SKLEP 
 
Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 03. 06. 2015, se sprejme in 
potrdi. 
 
Odločanje o dnevnem redu 8. redne seje:    

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 8. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.  
  

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 8. redne seje z novimi točkami: 
G. župan je predlagal razširitev dnevnega reda z 9. točko: Predlog sodne poravnave v zadevi 
Amicus, d.o.o.. Obenem je predlagal tudi, da se točka obravnava na začetku seje, saj bo sejo 
potrebno prekiniti, da se sestaneta Statutarno pravna komisija in Odbor za finance in premoženje. 
Povabil je vse svetnike, da se pridružijo. Predloženo jim bo vse, kar se je občina trenutno dogovorila 
s podjetjem Amicus, d.o.o., nato pa se bo o tem razpravljalo in ugotovilo ali je to za občino 
sprejemljivo ali ne. Svetniki so se s predlogom strinjali.      
 
Sledilo je glasovanje o uvrstitvi 9. točke z naslovom Predlog sodne poravnave v zadevi Amicus, 
d.o.o. na dnevni red seje.  
 
Predlog je bil soglasno sprejet (13 glasov »za«).  
         
Drugih predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo, zato je župan predlagal 
glasovanje o dnevnem redu, ki je bil objavljen v gradivu, vključno z 9. točko. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in 
realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2015; 

2. Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja 
Prodnik za leto 2014; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Trzin za leto 2014; Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe 
odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2014 in Poročilo o izvajanju gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2014; 

3. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave Domžale – Kamnik; 

4. Sklep o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin; 



 

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 

občinske socialne pomoči; 
7. Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2014; 
8. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
9. Predlog sodne poravnave v zadevi Amicus, d.o.o.  

 
Po sprejemu dnevnega reda je župan ob 17.05 uri prekinil sejo, da se sestaneta matični delovni telesi (Statutarno 
pravna komisija in Odbor za finance in premoženje) in obravnavata točko, ki je bila na novo uvrščena na dnevni red 
seje (Predlog sodne poravnave v zadevi Amicus, d.o.o.) 
 
Po končanih sejah delovnih teles, se je seja občinskega sveta zopet nadaljevala (ob 17.22 uri) z obravnavo 9. točke 
dnevnega reda. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.   
 
 
K točki 9/ 
 
Predlog je predstavil župan. 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, župan Peter LOŽAR, Polona 
GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj 
Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/ in Valentina HVALA/računovodja/. 
 
Med razpravo je župan prekinil točko za toliko časa, da občinska uprava pripravi amandma k predlogu.  
Sejo je na kratko zapustil svetnik g. Edward Justin Jerak (ob 17.34 uri), ki se je vrnil še pred obravnavo naslednje 
točke (ob 17.35 uri). Prisotnih je vseh 13 občinskih svetnikov.  
 
 
K točki 1/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo 1. točke dnevnega reda, pri kateri je obrazložitev podala Barbara 
Kovačič, strokovna sodelavka VII/1.  
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije ter Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je na 8. redni seji, 23. septembra 2015, seznanil s Polletnim 
poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in ocenjuje poročilo 
kot ustrezno in dovolj nazorno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
Sejo je zapustila ga. Barbara Kovačič.  



 

K točki 2/ 
 
Gradivo pod to točko so dodatno obrazložili predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik 
d.o.o., ga. Ingeborg Waschl, g. Matej Kovačič in g. Aleš Stražar. 
 
2.1/ Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 
2014 ter Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 
2014 je predstavil Aleš Stražar.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/, Aleš 
STRAŽAR/predstavnik JKP Prodnik, d.o.o./, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ in 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.  
 
Valentin Kolenc Lista Trzin je naš dom 
 
Občina Trzin – Občinski svet 
 
Dopolnilo sklepa k točki 2 Zapisnika 8. redne seje OS z dne 23. sept. 2015 
 
Na zgoraj omenjeni seji sem v razpravi opozoril na pomanjkljivosti pri nadzoru in obveščanju porabnikov. Kakor 
tudi o oviranju J P Prodnik pri pridobivanju informacij javnega značaja, zainteresirani javnosti. 
 
Trzin 11. nov. 2015                                                                                                  Valentin Kolenc«  
 
Po končani razpravi je bil s 13. glasovi »za« sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v 
upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2014, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o., izdelal pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Aleš Stražar, predstavnik JKP Prodnik, d.o.o.  
 
 
2.2/ O izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2014 je 
poročala predstavnica JKP Prodnik, d.o.o. Ingeborg Waschl. 
 
O Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2014 
so razpravljali: Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, Ingeborg WASCHL/predstavnica 
JKP Prodnik, d.o.o./, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/, župan Peter LOŽAR in Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/.     
 



 

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2014 je 
predstavil Matej Kovačič, predstavnik JKP Prodnik, d.o.o. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
O Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2014 so 
razpravljali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Matej 
KOVAČIČ/predstavnik JKP Prodnik, d.o.o./, župan Peter LOŽAR in Peter KRALJ/Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/. 
 
Pred glasovanjem sta sejo zapustila predstavnika JKP Prodnik d.o.o., ga. Ingeborg Waschl in g. Matej Kovačič.   
 
Sledi glasovanje o predlaganem sklepu. Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

(1) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2014, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  

(2) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2014, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  

(3) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2014, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Ad 3/ 
 
Razloge za sprejem Sklepa o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne 
čistilne naprave Domžale – Kamnik je podrobneje predstavil Andrej Gril, višji svetovalec župana za 
gospodarske javne službe.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE; predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal je župan Peter LOŽAR. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o potrditvi Novelacije Investicijskega programa za nadgradnjo Centralne čistilne naprave 

Domžale-Kamnik 
 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa za nadgradnjo 
Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik.    
   
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 



 

Ad 4/ 
 
Tudi k tej točki je dodatna pojasnila podal Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske 
javne službe.  
 
Med predstavitvijo (ob 18.58 uri) je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak, ki se je vrnila še med 
predstavitvijo (ob 19.01 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE; predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
  
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o potrditvi Novelacije Investicijskega programa Vodooskrbe v Občini Trzin 

 
 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje Novelacijo Investicijskega programa Vodooskrbe v 
Občini Trzin. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 5/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali 
pobude  
 

1. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/: 

a) Članica Občinskega sveta Trzin, Alenka Marjetič Žnider, sem na 3. redni seji Občinskega 
sveta Občine Trzin, dne 17. decembra 2014, postavila vprašanje v zvezi z uporabo zemljišč, 
ki so v lasti občine, so pa bila še pred ustanovitvijo samostojne Občine Trzin oddana v 
brezplačno uporabo občanom, za kar so sklenjene pogodbe oziroma dogovori. Gre za 
zemljišča, sedaj v lasti Občine Trzin, pod katerimi v delu vsakega potekajo  komunalni vodi. 
Pojasnilo je na isti seji podala ga. Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. Iz 
pojasnila sledi, da se bo o problematiki moral opredeliti Občinski svet. 

 
Občana, ki sta zainteresirani stranki pri urejanju te problematike, sta na Občinski svet Občine Trzin, 
v mesecu maju 2015, naslovila dopis s prošnjo po znižanju najemnine oziroma želita zemljišče v delu, 
kjer ne potekajo komunalni vodi, odkupiti (dopis je datiran na 21.5.2015). 

 
Občinska uprava je dne 3.6.2015 občanoma pisno odgovorila, zaposleni pri občinski upravi so ju tudi 
obiskali. 
 
Člani Občinskega sveta Občine Trzin o dopisu nismo bili obveščeni, čeprav: 

 smo po tem datumu imeli sejo Občinskega sveta in pristojnih odborov ter bi vsebino 
lahko obravnavali in se lotili sistematičnega reševanja te res pereče problematike, ki tare 
naše občane in v kateri morda tudi niso enakopravno obravnavani (po mojih 
informacijah redki plačujejo najemnino že vrsto let, večina ne, čeprav so izhodišča enaka); 



 

 se je problematika izpostavila že na 3. redni seji in se je s strani vodstva občinske uprave 
predlagal prej omenjen način reševanja. 

 
Občana sta se 17.9.2015 po elektronski pošti s problematiko obrnila na vse člane Občinskega sveta.  
Prodaja dela parcele – ohišnica, je predvidena tudi v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Trzin za leto 2015 in 2016, pri čemer je določena posplošena tržna vrednost oziroma 
orientacijska vrednost, ki je bistveno nižja od kupnine izračunane na podlagi ponujene cene za m2 iz 
županovega odgovora občanoma (približno 2,5 x). 
 
Vprašanja in pobude:  
Zakaj župan in občinska uprava z dopisom nista seznanila članov Občinskega sveta ali vsaj 
pristojna odbora? 
 
Vljudno prosim, da se članom Občinskega sveta čim prej pripravi seznam vseh zemljišč, na 
katerih je prisotna opisana problematika, s točno navedbo ali se za posamezno uporabo 
zemljišča plačuje najemnina ali ne in če se, koliko znaša najemnina in od kdaj se plačuje.  
 
Občinsko upravo pozivam, da nemudoma pristopi k sistematičnemu reševanju problematike 
in na naslednji seji Občinskega sveta predstavi predlog s časovnico. 
 
G. župan pove, da se je občina zadeve že lotila in, da je delno dokumentacija, ki zadeva te parcele, že 
zbrana. Potrebno pa se je zavedati, da tam kjer so spodaj kanali, se ne prodaja. Kar je tudi sklep 
občinskega sveta in ni nobena samovolja občinske uprave. Za vsako parcelo, ki se prodaja, gre sklep 
na občinski svet, kar je nekako logično. Vendar pa obstaja nevarnost, da, če se bo občinski svet 
nagibal k temu, da se te končne parcele prodajajo, se bo tudi to pozidalo. To pa pomeni, da se s tem 
zapre marsikateri koridor za naprej.  
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da ne govori o tem, da je potrebno kar vse prodajati, ampak govori o 
tem, da sta se dva občana obrnila na občinski svet, ki pa tega vprašanja oziroma njune prošnje ni 
prejel. Že na 3. redni seji, 17.12.2014, je občinski svet obravnaval to problematiko in zato poziva 
občinsko upravo, da pristopi k sistematičnemu reševanju problematike, ne parcialnemu ter čim prej 
pripravi seznam teh parcel, preveri kdo plačuje najemnino in kdo ne, če se plačuje, od kdaj se plačuje 
in koliko se plačuje. 
 
G. župan doda, da bo občina to pripravila.     
 
 

b) Spoštovani župan, podajam pobudo in vprašanje za pojasnilo dogodkov v zvezi s 1. 
izredno sejo Občinskega sveta, 8. januarja 2015, katere namen je bil ugotovitev 
dejanskega stanja o nezdružljivosti funkcij občinskega svetnika in odločanje o 
ugotovitvenem sklepu o prenehanju mandata občinskemu svetniku zaradi 
nezdružljivosti funkcij s čimer bi se vzpostavilo delovanje sveta Občine Trzin v 
skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. Želim pojasnilo dogodkov pred sejo 
in dogodkov v mesecih po seji. 

 
18. november 2014: na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je pod točko 6. 
Razno postavljena zahteva, da občinsko vodstvo priskrbi pisno mnenje iz strani Službe za lokalno 
samoupravo o združljivosti funkcij g. Peršaka.  
 
4. december 2014: Občina Trzin Službi za lokalno samoupravo pošlje vprašanje v zvezi z zahtevo 
obravnavano na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je pod točko 6. 
 



 

11. december 2014, ura 14:18: Občina Trzin po e pošti  prejme odgovor Ministrstva za javno upravo, 
Službe za lokalno samoupravo, o nezdružljivosti funkcije državnega sekretarja na Ministrstvu za 
kulturo in funkcije člana občinskega sveta, citiram: "funkcija državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo 
in funkcija člana občinskega sveta nista združljivi, ker javni uslužbenci Ministrstva za kulturo izvršujejo pooblastila 
v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. Javnim 
uslužbencem je nadrejen minister kot predstojnik, državni sekretar pa je v funkciji namestnika ministra.", konec 
citata. 
 
12. december 2014: Občina Trzin je s strani Komisije za preprečevanje korupcije prejela zadevo 
Pojasnilo glede uporabe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije št. 06240-1/2014-250 z dne 11.12.2014, v 
kateri je priložila tabelo v zvezi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij in dejavnosti. Iz tabele izhaja, 
da funkcija državnega sekretarja ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, če državni sekretar 
opravlja funkcijo v državnem organu, ki opravlja nadzor nad zakonitostjo dela občin. Komisija je 
napotila Občino Trzin, naj se za razlago zakona, ki ureja lokalno samoupravo, obrne na Ministrstvo 
za javno upravo. Ugotavljam, da je Občina Trzin dan prej to razlago že prejela. 
 
23. december 2014: G. župan, Peter Ložar, Občini Trzin, Občinskemu svetu ter Komisiji za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje odgovor Službe za lokalno samoupravo in 
Komisije za preprečevanje korupcije ter Ugovor občinskega svetnika, g. Peršaka, zoper mnenje v 
zadevi Nezdružljivost funkcije državnega sekretarja s funkcijo člana občinskega sveta št. 032-
259/2014/2. Datum ugovora je 18. december 2014. Gospod župan v dopisu izrazi osebno mnenje, 
da "sta (opomba: mnenji obeh organov) sicer nezavezujoči, saj avtentične razlage zakona daje le Državni zbor, 
ki je zakonsko določbo sprejel.". 
8. januar 2015: 1. izredna seja Občinskega Sveta Občine Trzin na kateri je bil predlog sklepa o 
razrešitvi s 6. glasovi "za" in 6. glasovi "proti" zavrnjen. Predstavljena je bila tudi vsa prej navedena 
dokumentacija. Iz zapisnika in tudi televizijskega prispevka sledi, da bo župan, citiram: "predlagal, da se 
pridobi mnenje v Državnem zboru, zato, da se končno razreši ta problem, lahko tudi na državni ravni. Obstajajo 
primeri, ko so izglasovali, da se mandat odvzame; pa tudi taki primeri, kjer je bil nekdo hkrati podžupan in 
podsekretar v vladi. Zakonodaja je pa taka kot je. Je pa to trenutno za Trzin eno izmed perečih vprašanj.", konec 
citata. 
 
17.3.2015: 6. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, točka 6 zapisnika, 
citiram: "Gospo Alenko Marjetič Žnider je zanimalo, ali je občinska uprava oz. Župan dobil kakšen odgovor iz 
državnega zbora v zvezi z g. Peršakom. Župan je pojasnil, da konkretnega odgovora še niso dobili. Gospa Alenka 
M. Žnider predlaga, da se vprašanje ponovno naslovi na Državni zbor.", konec citata. 
 
27.5.2015: 9. redna seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, točka 6 zapisnika, 
citiram: 
"Ga. Žnider je zanimalo, ali je že bil podan odgovor s strani Državnega zbora glede gospoda Peršaka.", konec 
citata. Odgovor s strani župana je bil, da ne.... 
 
19. junij 2015, 23. junij 2015, 24. junij 2015: e korespondenca med mano, ga. Gradišek in g. 
županom. G. župan posreduje dopis Zakonodajno – pravne službe Državnega zbora, št. 003-01/14-
6/2, ki je verjetno napačno datiran, saj je iz njega razvidno, da je bil poslan občini 4.12.2014, župan 
pa v e sporočilu navaja, da ga je prejel pred decembrsko sejo KMVVI, torej pred 1. izredno sejo 
Občinskega sveta. Citiram dopis Zakonodajno pravne službe Državnega zbora: "...Za izvrševanje in 
torej tudi za razlago področja nezdružljivosti funkcij je v našem pravnem redu pristojna Komisija za preprečevanje 
korupcije (5. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije), zato vam predlagamo, da svoje zaprosilo naslovite 
nanjo.", konec citata. Kar ste storili in 11. decembra 2014 oziroma 12. decembra 2014 s strani obeh 
pristojnih inštitucij tudi že prejeli odgovor. 
 
Spoštovani župan, zakaj ste vztrajali na dejstvu, da sta mnenji Komisije za preprečevanje 
korupcije in Službe za lokalno samoupravo o nezdružljivosti funkcij nezavezujoči? 



 

Zakonodajno pravna služba Državnega zbora vas je že 4.12.2014 v pisnem odgovoru na vaše 
vprašanje z dne 2.12.2014 poučila, da je za izvrševanje in torej tudi za razlago področja 
nezdružljivosti funkcij v našem pravnem redu pristojna Komisija za preprečevanje korupcije. 
Na le-to vas je tudi napotila, kar ste sicer storili, vendar njenega mnenja in mnenja Službe za 
lokalno samoupravo niste upoštevali? 
 
Vljudno prosim za pisna mnenja uglednih pravnikov, ki ste jih omenjali na 1. izredni seji 
sveta Občine Trzin. 
Vljudno prosim, da dopis Zakonodajno pravne službe Državnega zbora št. 003-01/14-6/2 
posredujete vsem občinskim svetnikom. 
 
G. župan pojasni, da se bo navedene datume preveril in doda, da je že v razgovoru priznal, da mu 
nekatere zadeve na začetku niso bile povsem jasne, med drugim tudi to, kako priti do državnega 
zbora oziroma do poslancev. Prav tako je že razjasnil, da se je nekaterih zadev preveč optimistično 
lotil. Poudari, da je bila svetnikom takrat poslana vsa dokumentacija, ki jo je občina pridobila in, da 
ne ve, kako je ta zadeva šla mimo. Ne spomni se, da bi kdaj izjavil, da je nazavezujoče. Poročilo 
Komisije za preprečevanje korupcije je bilo naklonjeno temu, da se mandat g. Peršaka obdrži.       
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da ni tako in, da je Komisija za preprečevanje korupcije jasno dala 
navodilo, da je potrebno vprašati Ministrstvo za javno upravo Službo za lokalno samoupravo. 
Odgovor Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora jasno pojasnjuje in razlaga to, kar občina ni 
ustrezno obrazložila. »V zvezi s tem vam sporočamo (v zvezi z vprašanjem, ki ga je občina poslala), 
da v zvezi z veljavnimi zakoni ne obstaja inštitut obvezne razlage. Državni zbor ima na podlagi 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 z UPB) pristojnosti za sprejem avtentične 
razlage zakona, ki pa jo lahko predlaga le: vlada, poslanici, državni svet ali najmanj 5000 volivcev. 
Predlog mora vsebovati tudi s poslovnikom določeno vsebino (glej 149. do 152. člen Poslovnika.). 
Vaš dopis navedenih pogojev ne izpolnjuje. Sicer pa imata pristojnost za razlago veljavne zakonodaje 
v skladu z ustavnim načelom delitve oblasti, izvršilna in sodna veja oblasti., vsaka v mejah svojih 
pristojnosti. Za izvrševanje in torej tudi za razlago področja nezdružljivosti funkcije je v našem 
pravnem redu pristojna Komisija za preprečevanje korupcije (5. člen Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije), zato vam predlagamo, da svoje zaprosilo naslovite nanje.« 
Oboje je bilo obravnavano. Komisija za preprečevanje korupcije je podala tabelo in tudi obrazložila, 
da pogojno je združljivo, ampak razlago o tem ali je združljivo ali ni združljivo bo pa dalo 
Ministrstvo za javno upravo, odgovor katerega je občina prejela 11.12.2014. Odgovor Komisije za 
preprečevanje korupcije pa je občina prejela 12.12.2014. 
 
G. župan zatrdi, da bo to preveril in do naslednjič pripravil poročilo, ker je bilo nanizanih preveč 
podatkov, da bi lahko karkoli odgovoril že na sami seji. Občinski svet je sprejel sklep in ta velja. 
Edina možnost je sodna veja oblasti. 
 
Po besedah ge. Marjetič Žnider je bila sodna veja oblasti žal izgubljena z odločitvijo občinskega 
sveta, kjer je 6 svetnikov glasovalo za, 6 pa proti in s tem odvzem mandata ni bil izglasovan. Ker 
sklep ni bil izglasovan, je ostalo tako kot je, ob neupoštevanju služb na katere smo bil napoteni. V 
kolikor pa bi bil mandat odvzet, pa bi imel g. Peršak dejansko možnost pritožbe in postopka s sodno 
vejo oblasti.                 
 
G. župan doda, da ostane ta možnost, da se bo državni zbor nekoč odločil, da bo obravnaval to 
tematiko. Nečesa so se že lotili.  
 
Ga. Marjetič Žnider zanima, če to pomeni, da trenutno veljavne zakonodaje ne bomo upoštevali? 
 
G. župan meni, da smo jo, saj je občinski svet izglasoval.   
 



 

Ga. Marjetič Žnider poudari, da je ravnokar opozorila na nekaj, kar se je vedelo, pa ni bilo 
predstavljeno svetnikom.  
 
G. župan ponovno zatrdi, da se bo zadeva pregledala in bo podan odgovor.    
 
 

2. Gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/: 
Predlaga, da imajo društva, ki delujejo v Trzinu, takrat ko organizirajo svoje 
prireditve, A-panoje, ki so postavljeni na občinskih površinah, na voljo brezplačno.  

 
G. župan pove, da se bo ta možnost preverila. 
 
 

3. Gospod Miha PANČUR/SDS/ 
            Posreduje pobudo občana, da bi se ob sprehajalno pot ob Pšati namestile table za 

prepoved vožnje z motorjem. Po tej poti se vozi veliko motorjev in meni, da bi bila 
pot še prijetnejša, če bi se to prepovedalo.  

 
G. župan meni, da bi se lahko dodala še tabla in, da se bo potem tudi kaznovalo. Predvsem so to 
mladoletniki in še vedno je želja, da bi se to umirilo. Vendar pa je jasno, da je po navadi najhujše 
kadar ni redarjev. 
 
 

4. Gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
      Predlog, da se na pešpoti, tam kjer je križišče pri šoli, postavita dva količka, da se 

umiri oziroma zmanjša hitrost. Včasih tam kakšen kolesar pripelje zelo hitro, ker ne 
vidi, da je križišče in bi se lahko zgodila nesreča.   

 
G. župan pojasni, da je tam še vedno del intervencijske poti in, da se je delno že očistilo grmovje, da 
je preglednost boljša, saj je bila nekaj časa zaradi tega grmovja res zelo slaba. Poleg tega so bile na 
Jemčevi postavljene dodatne ovire za omejitev hitrosti, ki so se izkazale kot dobra poteza. Ta pot je 
bila najbolj nevarna ravno zaradi varne šolske poti. Ostale stvari, ki so tudi pomembne, pa so še v 
načrtu in smo že večkrat ugotavljali kaj storiti. Če želimo, da je še vedno normalno prevozno in 
praktično, je zelo težko karkoli storiti.   
 
 

5. Gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: 
Svetnika zanima kako je z vodomernim jaškom v novem vrtcu Žabica, saj se je v njem 
nabirala voda in ni bilo jasno ali je to podtalnica ali meteorna voda. V času počitnic je 
bil nad vodomernim jaškom postavljen šotor z namenom, da se ugotovi ali je to 
deževnica ali talna voda. Nivo vode je bil tako visok, da je zalil števec. Kakšen je 
rezultat? 

 
G. župan odgovori, da vse kaže na podtalnico, bo pa še dodatno preveril pri g. Igorju Kralju.  

 
 

6. Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
a) Svetnik še vedno ni prejel odgovora na vprašanje, ki ga je zastavil že na prejšnji seji, v 

zvezi s sanacijo cestišča, oziroma ureditvijo robov med robnikom in cestiščem. Na 
seji je prejel le delni odgovor in obljubo, da bo v kratkem prejel odgovor v celoti, pa 
tega še ni prejel. Prosi, da se to dokonča. 
 



 

b) Na ulici Bratov Kotar je bil postavljen nov prometni znak. Ta ulica je bila asfaltirana 
že pred približno 38. leti, sedaj pa je bil postavljen nov prometni znak. Meni, da s tem 
prometnim znakom prometna situacija tam ni dodelana. Če ta prometni znak velja, je 
potrebno dodati še kakšno signalizacijo, da bo veljaven. S tem ko je znak prednostna 
cesta postavljen na koncu ulice, to omogoča še višje hitrosti in po eni strani priviligira 
tiste, ki vozijo naravnost in ne velja desno pravilo; po drugi strani pa drug voznik 
sploh ne ve, da je tukaj tak znak, ker ni nikakor drugače signalizirano. Lahko bi se 
zgodilo, da oba čakata, ker ne vesta kdo ima prednost. Svetnika zanima zakaj je bil 
postavljen ta znak in kdo je to naročil. Predlaga, da se to uredi.   

 
G. župan pove, da bodo odgovori podani pisno.  

 
 

7. Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: 
a) Svetnico zanima, če je na Ploščadi dr. Tineta Zajca (parkirišče vrtca) možno zgornjo 

ulico spremeniti v enosmerno. Težava je, da je tam narejeno v obliki črke S in, da pri 
vrstnih hišah veje segajo na cesto tako, da nastane zelo neugodna situacija, ko se dva 
avtomobila srečata. Je zelo ozko in nepregledno. Če je možno, da se naredi krožni tok 
okoli vrtca ali pa naj porežejo žive meje.   

 
Po besedah g. župana je občina že razmišljala o tem. Nekaj bo pri tem moral storiti tudi inšpektorat. 
Največja težava je zjutraj, ko je povečan promet. Zaradi živih mej pa tega ne bomo spreminjali. Sedaj 
je zadeva prometno logična, zato bo potrebno najeti strokovnjaka, ki bo pregledal, kaj je možno 
storiti, saj je potrebno upoštevati vse tokove naokrog. Enosmerne ceste so vedno težavne, saj je 
velikokrat tako, da tisto kar je na eni strani dobro, na drugi strani lahko pomeni težavo. 

 
b) Ali je možna osvetlitev ulice Brodišče v Obrtno industrijski coni, saj so zaenkrat tam 

le 3 svetila, ostalo pa je v temi? 
 
G. župan odgovori, da bo urejeno. 
 
 

c) Predlog, da se popravi asfalt na Špruhi, vsaj pri inštitutu Irma. 
 
G. župan pojasni, da to ni bilo sanirano s strani tistega, ki se je priklopil na kanalizacijski priključek 
in ga bo potrebno pozvati, da to sanira.          
 
 
K točki 6/ 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči je predstavila Marjeta Trstenjak, referent II.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za socialno politiko, 
zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev (Odbor je sprejel sklep, da se prouči učinke prvega 
cepljenja in, da se socialno ogroženim subvencionira polno cepljenje.) ter Odbora za finance in 
premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 
 
 



 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči, ugotovil, 
da je ustrezno pripravljen in ga sprejel v predloženem besedilu. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Marjeta Trstenjak.  
 
 
 

K točki 7/ 
 
O  uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2014 je poročal Matjaž Erčulj, 
strokovni sodelavec VII/2.   
 
Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 19.40 uri). Prisotnih je 12 občinskih 
svetnikov in svetnic. 
 
Stališča delovnih teles do predloga so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; 
Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.    
 
Seji se je zopet pridružil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 19.42 uri). Spet je prisotnih vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
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 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2014 pa se objavi 
na spletni strani Občine Trzin.   
 
 
K točki 8/ 
 
Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave je pojasnila razloge za sprejem Sklepa o ukinitvi 
statusa javnega dobra v lasti Občini Trzin.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za 
finance in premoženje. 
 
Brez razprave in s 13. glasovi »za« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
 



 

1. člen 
Občinski svet Občine Trzin odvzema  status javnega dobra naslednjemu zemljišču v lasti 
Občine Trzin: 
 

Kat. občina Parc. številka        površina [m²] 

1961-TRZIN 1574/35 39 
 
 

 
                 

1961-TRZIN 1244/176 500   
 
 

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

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
Nadaljevanje točke 9/ 
 
Seja se je nadaljevala s predstavitvijo Amandmaja št. 1 k predlogu sklepa v zadevi sodne poravnave v 
zadevi Amicus, d.o.o.   
Besedilo amandmaja se glasi: 
 
»OBČINA TRZIN      
Peter Ložar, župan                                            
 
Številka: 8-01/2015 
Datum:  23. 9. 2015 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
ZADEVA: Amandma št. 1 k predlogu sklepa v zadevi sodne poravnave v zadevi Amicus, d. o. o.  
 
V tretji točki predloga Sklepa se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
 

3. Podjetje lahko dogovorjeni znesek sodne poravnave poravna v dvanajstih zaporednih enakovrednih mesečnih 
obrokih, pri čemer je do 1. 10. 2015 dolžno Občini Trzin predložiti bančno garancijo, unovčljivo na prvi 
poziv,  v višini zapadlih obveznosti in vključno s  pripadajočimi obrestmi, če to ni možno, pa osebno poroštvo 
direktorja oz. zastavno pravico na nepremičnini, ki je v njegovi lasti in je vsaj enakovredno na 
poravnavi dogovorjenemu dolgu z dogovorjenimi obrestmi. Takoj po sklenitvi sodne 
poravnave se s podjetjem sklene 5-letna pogodba, s katero se določi najemnina za en dvostranski pano v 
višini 1.500 € letno (brez DDV)   ob 100 % mesečni zasedenosti, ob mesečni zasedenosti pod 90 % pa 
1.200 € letno (brez DDV). Občinske takse se podjetju ne zaračunava.  

 
Obrazložitev:  
Doda se specifikacija glede vrednosti zastavljene nepremičnine za dolg, ki je vsaj 
enakovredno ali več vredno kot znaša na poravnavi dogovorjeni dolg z dogovorjenimi 
obrestmi.  



 

Ker se dolg lahko plačuje obročno, je v tem času potrebno skleniti najemno pogodbo za 
najemnino, doseženo na poravnavi. 
 
Številka: 8-01/2015        ŽUPAN: 
Datum:   23. 9. 2015                Peter LOŽAR, l.r.« 
 
 
Člani občinskega sveta so najprej glasovali o predlaganem amandmaju. Z 12. glasovi »za« in nobenim 
»proti« je bil Amandma št. 1 k predlogu sklepa v zadevi sodne poravnave v zadevi Amicus, d. o. o. 
sprejet. 
 
Nato je sledilo glasovanje o sklepu, ki se spremeni v skladu s sprejetim amandmajem. 
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

Sklep 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 8. redni seji dne 23. septembra 2015 seznanil s 
problematiko v zadevi Amicus d.o.o. in predlogom sodne poravnave med Občino Trzin in 
podjetjem Amicus d.o.o. 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s sklenitvijo sodne poravnave pod naslednjimi pogoji: 
 

1. S podjetjem Amicus d.o.o. se sklene sodna poravnava za znesek 72.300 €. 
2. Podjetje je dogovorjeni znesek poravnave dolžno nakazati na TRR občine v 

enkratnem znesku do dne 1. 10. 2015 oz. v roku, kot bo to določeno s sodno 
poravnavo. Po nakazilu se s podjetjem sklene pogodba, s katero se določi najemnina 
za en dvostranski pano v višini 1.500 € letno (brez DDV)  ob 100 % mesečni 
zasedenosti, ob mesečni zasedenosti pod 90 % pa 1.200 € letno (brez DDV). Občinske 
takse se podjetju ne zaračunava. 

3. Podjetje lahko dogovorjeni znesek sodne poravnave poravna v dvanajstih zaporednih 
enakovrednih mesečnih obrokih, pri čemer je do 1. 10. 2015 dolžno Občini Trzin 
predložiti bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv, v višini zapadlih obveznosti in 
vključno s  pripadajočimi obrestmi, če to ni možno, pa osebno poroštvo direktorja oz. 
zastavno pravico na nepremičnini, ki je v njegovi lasti in je vsaj enakovredno na 
poravnavi dogovorjenemu dolgu z dogovorjenimi obrestmi. Takoj po sklenitvi sodne 
poravnave se s podjetjem sklene 5-letna pogodba, s katero se določi najemnina za en 
dvostranski pano v višini 1.500 € letno (brez DDV) ob 100 % mesečni zasedenosti, ob 
mesečni zasedenosti pod 90 % pa 1.200 € letno (brez DDV). Občinske takse se 
podjetju ne zaračunava.  

4. V primeru, da podjetje posameznega obroka ne nakaže v petih delovnih dneh po 
dnevu, ko ta obrok zapade v plačilo, Občina Trzin vnovči bančno garancijo za celotni 
znesek še neporavnanih obveznosti iz tega naslova. 

5. V primeru, da podjetje Amicus d.o.o. na te pogoje ne pristane, se sodna poravnava ne 
sklene, postopki na sodišču pa se nadaljujejo. 

6. Občinski svet izdaja županu Občine Trzin pooblastilo za sodno poravnavo in 
sklenitev pogodbe v okvirih, dinamiki  in zneskih, določenih s tem sklepom. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:45 uri zaključil.   
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


