
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 9-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0005/2015-9 
Datum: 30.11.2015 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 11. novembra 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/, gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ in gospa Marjeta 
ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/.  
 
Odsotnost opravičila: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.  
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Sida VALENTINČIČ in ga. 
Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, pri 1. 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 10 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje: 
 

 zapisnik 8. redne seje: 
 
Pripomba na zapisnik 8. redne seje: 
G. Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ poudari, da je na 8. redni seji pod 2. točko 
razpravljal, vendar pa zapisnik kaže na to, da je le tisto, kar je Prodnik napisal, v zapisniku. Meni, da 
so bile njegove izjave, ki jih je podal v razpravi, tako tehtne, da bi bilo prav, da so v zapisniku, ker 
drugače zgleda, kot da je vse v najlepšem redu. Predlaga, da se zapisnik 8. redne seje dopolni z 
besedilom, ki se glasi: 
 
»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«  
 
G. župan pojasni, da se razprava piše, če se izrecno zahteva, vendar pa nima nobenih težav s tem, da 
se doda v zapisnik in se o zapisniku 8. redne seje glasuje na naslednji seji. Če pa zadostuje, da se le 
vključi in se svetniki s tem strinjajo, pa se lahko tudi na tej seji glasuje o zapisniku.  
 
Svetniki so se z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« strinjali, da se v zapisnik doda: 
   
»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«  
 
S tem so se člani in članice občinskega sveta z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« strinjali z 
zapisnikom 8. redne seje 

 
SKLEP 

 
Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 23. 09. 2015, se sprejme in 
potrdi, vključno s sprejeto dopolnitvijo.  
 
Odločanje o dnevnem redu 9. redne seje:    

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 9. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.   



 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 9. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo. 
 
Župan je predlagal glasovanje o dnevnem redu, ki je bil objavljen v gradivu in obsega 7 točk. 
 
Z 10. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica; 
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
3. Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v 

Občini Trzin – skrajšani postopek; 
4. Seznanitev s Končnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo 

občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja za leto 
2014; 

5. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2015 in 2016; 

6. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
7. Volitve in imenovanja:  

7.1.       Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu; 

7.2. Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin. 

 
 
K točki 1/ 
 
Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica je 
predstavila ravnateljica OŠ Trzin, Helena Mazi Golob. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev in župan za Odbor za 
finance in premoženje (zaradi trenutne odsotnosti predsednika odbora g. Antona Peršaka). 
 
Razpravljali so: Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/, Helena MAZI GOLOB/ravnateljica 
OŠ Trzin/, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ in Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/. 
 
Po končani razpravi je bil s 7. glasovi »za« in 2. »proti« sprejet 
 

SKLEP  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov 
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 01. 12. 2015 znašajo: 
 

 za I. starostno obdobje: 447,35 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR 

 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4  in kombiniran oddelek: 330,49 EUR, stroški živil v 
ceni 41,30 EUR. 

 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 24-4/2013 z dne 09.10.2013 (Uradni vestnik OT, št. 
5/2013 z dne 16.10.2013). 
 



 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 01.12.2015. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Helena MAZI GOLOB, ravnateljica OŠ Trzin. 
 
 
K točki 2/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali 
pobude:  
 

1. Gospod Rado GLADEK/SDS/: 
a) Na podlagi trenutno veljavnega Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Trzin iz 

leta 2006 sta v Občini Trzin dve volilni enoti. Glede na gosto poseljenost kraja in 
terensko enovitost občine, ki nima posebnih zaselkov in oddaljenih lokacij, Lista 
združeni Trzin, Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani ter 
Slovenska demokratska stranka, ne vidijo posebnega smisla v dveh volilnih 
enotah oz. menijo, da sta dve volilni enoti prej minus kot pa plus, zato podajajo 
predlog, da se pripravi sprememba tega odloka. Predlog je, da se do naslednje 
seje pripravi sprememba odloka v smislu združitve obeh volilnih enot v eno 
volilno enoto ter, da se tako pripravljen odlok obravnava na naslednji redni seji. 

 
G. župan potrdi, da bo občinska uprava pripravila predlog. 

 
V nadaljevanju podaja pobude oziroma opažanja, s katerimi je svetnik že seznanil 
občinsko upravo na kolegiju, pa vendar to ponovno izpostavlja še na seji 
občinskega sveta: 
 

b) Pripomba na razporeditev oz. količino košev za smeti, opremljenost teh košev z 
vrečkami za pasje iztrebke ter čiščenje oziroma vzdrževanje teh košev. 

 
Kar zadeva razporeditev košev, g. župan pojasni, da je že pripravljen register oz. razporeditev košev, 
tako, da je na zemljevidu vidno, kako so razporejeni. Zagotovo bo ponekod potrebna 
prerazporeditev. Problematična je Kidričeva, ker bi jih bilo potrebno postaviti na pločnik. Verjetno 
se bo potrebno pogovoriti z lastniki, da bi se dodali tam, kjer so skupni prostori za kante. Te 
prerazporeditve košev naj bi se lotili v naslednjem mesecu.       
 

c) Opozarja na nacionalistične grafite, ki se pojavljajo na različnih krajih in objektih 
po Trzinu. Kaj lahko stori občina, oz. kaj ima namen storiti občina, da se to ne bi 
pojavljalo, oziroma, če se že pojavi, da se čim prej odstrani? 

 
Po besedah g. župana so grafiti večen problem. Tisti, ki so bili na občinskih stavbah, so bili 
odstranjeni. Na privatnih stavbah pa občina lahko samo pozove lastnike, da to uredijo. Večinoma gre 
za eno hišo, ki je vedno obremenjena. Le ta naj bi šla v prodajo, tako, da bo lastnik tudi drugače 
skrbel za hišo, kot pa dosedanja lastnica, ki živi v tujini. Bo pa potrebno ponovno preveriti, saj je pri 
grafitih dovolj ena sama noč, da mladina s sprejem popiše stavbe. Strinja pa se, da to ni dobro.   
     

d) Problematika zabojnikov Humana za oblačila, ki jih ne potrebujemo več. Te 
zabojnike nekdo na silo odpira in pobira stvari ven. Poleg tega, pa so občani 
opazili tudi, da mogoče zabojnik pri vrtcu ni postavljen na najbolj primernem 
mestu, ker je mogoče malo manj opazen in potem obstaja večja možnost, da ga 
kdo na silo odpre. 

 



 

G. župan pojasni, da gre za zabojnike Zadruge Dobrota. Z njihovimi predstavniki že potekajo 
pogovori. V dva izmed štirih zabojnikov so ves čas vlamljali, sedaj pa so zamenjali ključavnice in v 
zadnjem mesecu vloma ni bilo. Tako, da sedaj, ko so nove ključavnice, se je zadeva uredila.    

 
e) Na ulici Blatnica v Obrtno industrijski coni se pojavljajo določena neregistrirana 

vozila. Vozilo brez registrskih tablic znamke Renault Laguna je opazil tudi na 
Mlakarjevi.  

  
G. župan potrdi, da je tudi sam opazil neregistrirana vozila v Obrtno industrijski coni, vendar pa so 
ta vozila na privatnih parkiriščih (pred Tech Trade, Mojco,…), zato občina nima neke pristojnosti. 
Kljub temu pa jih bo potrebno pozvati, da preverijo, če so res odjavljeni iz prometa. Drugje pa se 
mora tako vozilo po enem mesecu odstraniti. Do takrat pa redarji in policija ne morejo urgirati.         

  
     

2. Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/: 

Opozarja na potrebo po postavitvi košev med bloki nasproti trgovine Spar. Z 
odprtjem trgovine so se pojavile smeti, ki ležijo po tleh, zato je tam nujno 
postaviti koš.  

 
G. župan se s predlogom strinja. Tudi sam je opazil, da se je stanje v zadnjih 14 dneh izrazito 
poslabšalo. Potrebno bo nekaj urediti, mogoče tudi kakšen dogovor s trgovino Spar. Vendar pa so 
smeti predvsem v smeri proti ekološkemu otoku oziroma proti šoli. 
 
Ga. Tretjak doda, da so tam problematični predvsem otroci, ko gredo na malico. Smeti nimajo kam 
odložiti, v torbo jih ne dajo, ampak jih raje vržejo na tla. 
 
 

3. Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: 
a) Zahvala za razsvetljavo na ulici Brodišče, kjer sta bili montirani dve novi svetilki. 

 
b) Na svetnico se je obrnila občanka, ki sprašuje, če je možno, da bi se v Trzinu 

stanovanjski kredit upošteval pri izračunu plačila vrtca. Prosi, da se pripravi pisni 
odgovor.  

 
G. župan odgovori, da se bo to pregledalo. Domneva, da gre za isto osebo, ki se je že obrnila tudi na 
občino, zato je bilo že nekaj preverjeno. Pri izračunu to upoštevajo v Novi Gorici in v Ljubljani 
delno. Pri tem pa je potrebno vedeti, da je bila cena vrtca v naši občini do sedaj 430 EUR, tam pa 
475 EUR, tako, da je že v tej ceni nekaj rezerve. Poleg tega, pa imajo v Ljubljani in Novi Gorici tudi 
različen režim za te, ki pripeljejo otroke iz okoliških občin. Ti plačujejo polno ceno, njihovi pa imajo 
znižano oz. subvencionirano. Meni, da je to politična odločitev, ki tudi ni pravična. V Občini Trzin 
pa glede na to, da je 90 ali več odstotkov otrok iz Trzina, niti ni logično, da bi tisti od drugje plačevali 
več. Poleg tega pa je že sam stanovanjski kredit problematičen, saj bi potem po vsej verjetnosti lahko 
upoštevali tudi najemnine. Nekateri namreč stanovanjski problem rešujejo z najemninami. Pojavlja se 
tudi vprašanje, kaj je potem s tistimi, ki so že odplačali stanovanjski kredit. Trenutno je logika taka, 
da je razporejeno po dohodkovni lestvici in to se upošteva, ostalo pa ne.   
 
 

4. Marjeta ZUPAN/lista Trzin je naš dom/: 
a) Opozori na to, da je avtobusna postaja pri trgovini Spar prekratka, saj avtobus, ko 

pobira ljudi, stoji na prehodu za pešce.  
  



 

G. župan pojasni, da je postaja zgrajena po prometnih predpisih, vendar pa je res vse skupaj zelo na 
meji. Tam ustavljajo samo kratki avtobusi, saj dolgih v Trzinu ni, ker ne smejo voziti po 
štiripasovnici. Bo pa potrebno ponovno preveriti in mogoče, da se bo še kaj spreminjalo.  
 

b) Ker je minilo eno leto vladanja, župan pa je v volilnih obljubah zatrjeval, da bo 
imel zbor občanov, svetnico zanima kako je s to obljubo. 

 
G. župana zanima, če je že znan datum. Poudari, da s tem nima nobenih težav. 18. decembra je 
predvideno srečanje z občani, vendar pa meni, da je to srečanje malo bolj sproščeno, da bi bil 
mogoče primeren kakšen drug datum.  
 
Ga. Zupan odgovori, da datuma še ni, lahko pa bi združili z 18.12. 
 
G. župan predlaga, da bi se sestali enkrat v začetku decembra, ker je to srečanje z občani bolj 
neformalne narave.  
 
Ga. Zupan se strinja s predlogom.  
 
 

5. Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin – lista odgovornih aktivnih občanov/: 
Proceduralno: Zadnja seja je bila pred mesecem in pol, svetniki pa so odgovore prejeli šele 
na tej seji. Praviloma se odgovor na vprašanje poda takoj na seji, če je možno, drugače pa 
kasneje. Neprimerno je, da svetniki odgovore prejmejo pred sejo na mizo, ker potem ne 
morejo podati replik na odgovore. Predlaga, da se v bodoče tempira priprava odgovorov na 
pripravo gradiv za sejo in se potem odgovori priložijo k gradivu. 
 
G. župan pove, da morajo biti po poslovniku odgovori do naslednje seje. 
 
G. Podlogar pa poudari, da najkasneje do naslednje seje.  
 
Vključi se še ga. Barbara Gradišek/strokovna sodelavka VII/1 za delo OS in splošne zadeve/, 
ki pojasni, da so bili šele na dan seje pripravljeni vsi odgovori. Posameznih odgovorov se ne pošilja 
posebej, ampak se pošljejo, ko so zbrani vsi. 
 
G. Podlogar predlaga, da se, v kolikor je možno, pošiljajo skupaj z gradivom, razen, če po sklicu seje 
pride do okoliščin, ki vplivajo na odgovor.  
 
G. župan povpraša, če bo zadovoljivo, da se odgovori pošiljajo tri dni pred sejo po elektronski 
pošti? 
 
G. Podlogar pritrdi, ampak meni, da bi bilo še boljše, če bi se pošiljali skupaj z gradivom. 
 
Po županovih besedah je to včasih problematično, saj se gradivo pripravi že skoraj tri tedne pred 
sejo. Zaključi z besedami, da se bodo odgovori, ki bodo pripravljeni takrat ko se bo pošiljalo gradivo 
za sejo, poslali skupaj z gradivom, ostali, ki pa ne bodo mogli biti pripravljeni, pa se bodo pošiljali tri 
dni pred sejo po elektronski pošti.    
 
 

6. Gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/: 
Opozarja, da še ni prejel odgovora na vprašanji, ki ju je zastavil še pred dopusti in 
sicer se eno nanaša na križišče pred Jemčevo 10, drugo pa na Mengeško cesto. Kar 
zadeva križišče pred Jemčevo 10, mu je delavec uprave na nekem dogodku sicer 
pojasnil, kaj se dogaja in, da se čaka sredstva s strani države. Medtem ko na drugo 
vprašanje ni dobil nobenega odgovora.  



 

G. župan pove, da gre za zadevo, ki je bila poslana na Direkcijo za infrastrukturo, od katere še 
nismo prejeli odgovora. 
 
G. Kolenc izrazi začudenje, da je že enajsti mesec, na občinskem svetu pa je bilo o tem govora že v 
šestem mesecu. 
 
G. župan poudari, da je to zelo normalno, kadar se pošilja na direkcijo, ki je svet zase. Bomo 
ponovno poslali. 
 
G. Kolenc predlaga, naj se urgira in poudari, da je bilo vprašanje ponovno zastavljeno.     
 
G. župan ponovno povpraša, če res ni bil poslan odgovor, da je bil dopis poslan na direkcijo. 
 
G. Kolenc zatrdi, da ni bil poslan in, da sta se z g. Grilom pogovarjala le o križišču pri Jemčevi 10. 
 
Ob koncu župan doda, da se bo zadeva preverila.     

 
   
K točki 3/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot 
v Občini Trzin po skrajšanem postopku je navzočim podrobneje predstavila Sida Valentinčič, višja 
svetovalka župana za okolje in prostor.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor ter župan, za Odbor za finance in 
premoženje (zaradi trenutne odsotnosti predsednika odbora g. Antona Peršaka). 
 
Razpravljal je Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/. 
 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (z 10. glasovi »za«) sprejeli 

 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembi  Odloka o začasnem 
zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini Trzin po skrajšanem postopku in ga sprejel 
v predloženem besedilu.  
 
Odlok o spremembi Odloka o začasnem zavarovanju lokalnih naravnih vrednot v Občini 
Trzin se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 4/ 
 
Članica nadzornega odbora, Elda Romac je na kratko povzela ugotovitve nadzornega odbora pri 
pregledu porabe občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja za 
leto 2014. 
 
Seji se je pridružil svetnik g. Anton Peršak (ob 17.39 uri). Prisotnih je 11 občinskih svetnikov.  
 



 

Stališča delovnih teles 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. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja za leto 2014. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 5/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016. Obrazložitev je podala Polona Gorše Prusnik, 
direktorica občinske uprave.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za okolje in prostor 
ter Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

S K L E P  
  
Sprejeme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2015 in 2016. 
  
 
K točki 6/ 
 
Tudi k tej točki je dodatna pojasnila podala Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. 
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za okolje in prostor 
ter Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (11 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 naslednjemu zemljišču v lasti Občine 
Trzin: 
 



 

Kat. občina Parc. številka          površina [m²] 

1961-TRZIN 1569/22 45 
 
 

 
                 

     
2. člen 

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

3. člen 
 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 7/ 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak je navzočim 
predstavila predlog Komisije za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter Sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin.  
Komisija predlaga, da se v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenujejo: 

- Aleš BABNIK, Trzin, 

- Luka KOGOVŠEK, Trzin, 

- Blanka JANKOVIČ, Trzin, 

- Irena HABAT, Trzin,  

- Jernej REBOLJ, Trzin. 
 
V Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin pa: 

- Dunja ŠPENDAL, Trzin, 

- Tine BREZNIK, Trzin, 

- Valerija POZVEK, Trzin, 

- Mateja JANIČIJEVIČ, Trzin,  

- Gregor PEVC, Trzin. 
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Sledilo je glasovanje. 

Izid glasovanja: 

7.1. Soglasno (11. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
1. člen 

 
Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:  

- Aleš BABNIK, Trzin, 

- Luka KOGOVŠEK, Trzin, 

- Blanka JANKOVIČ, Trzin, 

- Irena HABAT, Trzin,  

- Jernej REBOLJ, Trzin. 



 

2. člen 
 

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

3. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine 
Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu številka: 11-8.1/2011 z dne 23.11.2011 (Uradni 
vestnik OT, št. 9/2011, dne 30.11.2011). 
 

4. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 2015. 
 
 
7.2. Ob koncu pa je bil soglasno (11. glasov »za«) prejet še 

 
SKLEP 

o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 

1. člen   
 
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenujejo:  

- Dunja ŠPENDAL, Trzin, 

- Tine BREZNIK, Trzin, 

- Valerija POZVEK, Trzin, 

- Mateja JANIČIJEVIČ, Trzin,  

- Gregor PEVC, Trzin. 
2. člen 

 
Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

3. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Sveta Občine 
Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin številka: 11-8.2/2011 z dne 23.11.2011 (Uradni vestnik 
OT, št. 9/2011, dne 30.11.2011) in Sklep o dopolnitvi Sklepa o razrešitvi in imenovanju članov Sveta 
Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin številka: 12-9.3/2011 z dne 21.12.2011 (Uradni 
vestnik OT, št. 10/2011, dne 28.12.2011). 

4. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 2015.  
 

 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 17:47 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


