
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 10-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0007/2015-23 
Datum: 11.01.2016 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
10. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 16. decembra 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/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha PANČUR/SDS/, 
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. Marjeta TRSTENJAK, ga. Sida VALENTINČIČ, ga. Vika 
KREČA, ga. Barbara KOVAČIČ, ga. Valentina HVALA, ga. Maja KEBER, g. Andrej GRIL, g. 
Matjaž ERČULJ in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predsednica nadzornega odbora, ga. Katarina KADUNC,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST, 

 glavna in odgovorna urednica Modrih novic, ga. Mateja ŠTRAJHAR.  
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 



 

Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pred glasovanjem o zapisniku prejšnje redne seje, je župan navzočim najprej podal nekaj pojasnil v 
zvezi z očitkom, ki se je pojavil na seji Statutarno pravne komisije. Očitek je bil, da sta Predlog 
Sprememb proračuna Občine Trzin za leto 2016 in Proračun Občine Trzin za leto 2017 – prva 
obravnava postavljena na nezakonitih temeljih, ker sta Statut in Poslovnik stara. Zavrača očitke, saj 
za vsakim aktom, ki se sprejema na občinskem svetu, stoji pravna podlaga. V vsakem gradivu je na 
prvi strani zadeva, namen in pravna podlaga. Pri vsaki točki je natančno zapisano iz katerih virov se 
je črpalo, kaj je pravna podlaga za to, da gre odlok v obravnavo in sprejem. Občina se, kot vsa leta do 
sedaj, trudi, da korektno in v skladu z zakonodajo pripravlja vse gradivo. V kolikor bi se ravnalo 
nezakoniti, bi bile po vsej verjetnosti že sankcije. Pri proračunu je potrebnega veliko usklajevanja in 
preverjanja, zato se na tem mestu zahvaljuje vsem sodelavcem, predvsem ge. Kovačič, ki je glavna pri 
pripravi proračuna.  
Pojavil se je tudi očitek glede upoštevanja pobud. Vse pobude so pregledane in se tudi upoštevajo, če 
so zakonite in, če se smatra, da bo zadostna podpora na občinskem svetu. Vsakdo, ki ima pobudo, bi 
si moral že prej zagotoviti podporo občinskega sveta. Tudi na tej točki je potrebno usklajevanje in 
dogovarjanje. Predlaga, da se pobudniki med seboj dogovorijo, da potem ne bo očitkov, da nekaj ni 
bilo upoštevano. Na občinski upravi se predlaga tisto, kar je jasno, da ima lahko podporo na 
občinskem svetu, upoštevajo pa se predlogi vseh strani.      
Pojasnil je tudi zakaj na dnevni red ni uvrstil točke OPN (Občinski prostorski načrt) 424 Mestne 
Občine Ljubljana. Do dneva seje še ni bila na voljo celotna dokumentacija. OPN je bil sprejet konec 
meseca novembra, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen kasneje in še ni pravnomočen. Tudi grafik 
ni bilo. Svetniki so na mize prejeli vso dosedanjo dokumentacijo, od objave v Uradnem listu do 
pripomb Občine Trzin na OPN Mestne Občine Ljubljana.              
 
Med županovimi pojasnili se je seji pridružil svetnik g. Anton PERŠAK (ob 17.03 uri). Prisotnih je vseh 13 članov 
občinskega sveta.  
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje: 
 

 zapisnik 9. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 9. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (13. 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 11. 2015, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 10. redne seje:    

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 10. redne seje: 
 
Svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ predlaga umik 
7. točke dnevnega reda z naslovom Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in 
8. točke dnevnega reda z naslovom Proračun Občine Trzin za leto 2017 – prva obravnava. 
Razlog za umik je, da s tem, ko bo občinski svet obravnaval in sprejemal Spremembe Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 in Proračun Občine Trzin za leto 2017 v prvi obravnavi, bo ravnal 



 

nezakonito. Na seji Statutarno pravne komisije je bilo razloženo, da v kolikor stvari niso zapisane v 
Statutu in Poslovniku, se ravna po zakonu. Župan je jasno dal vedeti, da Statuta in Poslovnika tako 
ali tako ne potrebujemo, saj je že v zakonu določeno kako se ravna. V zakonu jasno piše, da se 
postopek sprejema proračuna predvidi v poslovniku. Opozarja, da v Poslovniku Občinskega sveta 
Občine Trzin nikjer ne piše, da se lahko proračun sprejema za naslednje leto in nato še za eno leto 
naprej. Da je to zapisan proces, je pomembno predvsem zaradi rokov, da se pravočasno pripravi 
gradivo, da imajo svetniki ter člani odborov in komisij čas, da temeljito pregledajo ta najpomembnejši 
dokument, ki ga sprejema občinski svet. Gre za veliko odgovornost vseh občinskih svetnikov, ki 
sprejemajo proračun. 150. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin določa: »Župan pred 
koncem leta oziroma v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru in najkasneje 
do 5. oktobra predloži občinskemu svetu predlog proračuna za naslednje leto, vključno z 
obrazložitvijo, za prvo obravnavo.« Svetniki so gradivo prejeli 11 dni pred sejo, kar je premalo, da bi 
se lahko kvalitetno pregledalo. V zakonu piše, da mora biti predloženo najkasneje 1.10. Člani 
odborov so svetnika opozorili, da nimajo dovolj časa, da bi proučili celoten proračun. Na Odboru za 
okolje in prostor ni bilo dovolj časa, da bi predelali vse gradivo. Na hitro je bil predelan le del 
gradiva, kar je razvidno tudi iz sklepov v zapisniku, ki niso izpeljani tako kot bi bilo potrebno. 
Potrebno je vedeti, da je proračun za leto 2016 že sprejet in že velja, kar pomeni, da v primeru umika 
točke z dnevnega reda, ne bi bilo nobenih težav. Razlika je le v tem, da se potem ne sprejemajo 
spremembe Proračuna, ampak rebalans. Postopek je enak in je predviden v poslovniku. Kar zadeva 
Proračun Občine Trzin za leto 2017, pa je odločitev o tem ali se bo sprejemal proračun za dve leti ali 
ne, tako ali tako politična odločitev občine, tako, da proračuna za 2017 ni nujno sprejemati že sedaj. 
Nič ne bo izgubljenega, če se ne bo sprejemal že sedaj, ampak v naslednjem letu. V tem primeru se je 
pokazalo, da je statut in poslovnik nujno potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo. Nekdanji župan 
je na seji Statutarno pravne komisije poudaril, da je razlog za neusklajenost na strani opozicije, kar pa 
ni res, saj stalno pozivajo, da je te akte potrebno uskladiti. Gre za temeljne akte pri katerih se ne 
more nastopati s stališča moči, ampak s stališča upoštevanja predlogov, dogovarjanja, česar pa v 
prejšnjem sklicu občinskega sveta ni bilo. V tem sklicu pa ne dvomi, da je in, da se bo to tudi 
naredilo. Predlaga, da se omenjeni dve točki umakneta z dnevnega reda, da se najprej uredijo 
postopki v aktih in se potem nadaljuje z obravnavo proračunov.  
 
G. župan odgovarja, da bo škoda zagotovo nastala, če ne bodo sprejete spremembe Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016. Proračun za leto 2016 je sprejet in občina lahko deluje v teh okvirih. 
Obstajata pa vsaj dva projekta, ki sta odvisna od sprejema sprememb proračuna. Občina se je 
prijavila na razpis Ministrstva za promet za celovito študijo prometa.  
 
Nadaljuje ga. Sida VALENTINČIČ, višja svetovalka župana za okolje in prostor, ki pojasni, da se je 
občina prijavila na razpis za celovito študijo prometa, kjer mora biti do podpisa pogodbe 
zagotovljena posebna proračunska postavka z določenim naslovom Celovita prometna strategija. 
Prav tako mora biti uvrščeno v Načrt razvojnih programov. Občina pričakuje sklep najkasneje do 18. 
1., potem pa mora biti pogodba podpisana v osmih dneh.  
 
Drugi projekt, ki je po besedah župana odvisen od sprejema sprememb, je vlečnica. V mesecu 
januarju se bo na Fundaciji za šport odločalo o dodeljevanju sredstev. Tudi v tem primeru morajo 
biti zagotovljena sredstva. Točki se lahko umakneta z dnevnega reda, ampak potem sta ta dva 
projekta zaključena. Vprašanje je, če so svetniki pripravljeni sprejeti odgovornost za to, sploh v časih, 
ko je zelo težko priti do kakršnihkoli sredstev, tako državnih kot evropskih. Ta dva projekta sta 
osnova za to, da se je občina sploh lotila sprememb. Predlaga, da se točka ne umakne z dnevnega 
reda. Glede Proračuna za leto 2017 pa pove, da so se upoštevali predlogi in pobude. Do naslednje 
seje, ki bo v začetku februarja, bo še dovolj časa za usklajevanja. Ob sprejemanju proračuna za leto 
2015 in 2016 so bila podana Navodila za pripravo proračuna, ki jih je občina upoštevala v mejah, kjer 
je možno, zakonito in kjer je obstajal občutek, da bo podpora v občinskem svetu zadostna. Proračun 
je okvir, oziroma podlaga za normalno delovanje, je pa živ dokument, ki se spreminja. Poudarja, da 
se točki lahko umakneta, ampak potem se ta dva projekta lahko odpišeta. 
             



 

Vključi se še svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/, ki predlaga, da se točki ne umakneta z dnevnega reda in, da se o njih normalno glasuje. 
Kar zadeva razmišljanje o tem ali je stanje nelegalno, če Statut in Poslovnik nista v celoti v nekem 
trenutku skladna z vsemi zakoni, je potrebno povedati, da verjetno v Sloveniji ni občine, ki bi imela 
ta dva dokumenta v celoti skladna z vso zakonodajo, ker se zakonodaja tako hitro spreminja. V 
zadnjem času se je spremenilo kar nekaj zakonov (npr. Zakon o javnih financah, Zakon o javnem 
naročanju), ki verjetno terjajo tudi spremembe v statutu in manjše tudi v poslovniku. V Sloveniji je že 
prišlo do situacije, ko občine sploh niso imele statuta in poslovnika in so se ravnale po nekih splošnih 
pravnih pravilih in zakonodaji, pa nihče ni izpodbijal regularnosti odločitev. Ena izmed sosednjih 
občin v nekem trenutku ni imela veljavnega akta, pa ni bilo nobenega spora o tem, da odločitve, ki so 
bile sprejete, ne bi bile zakonite. Ve se zakaj v občini Trzin nekaj časa stvari niso bile usklajene, saj je 
princip tak, da se je potrebno dogovarjati, vendar ne na tak način, da manjšina skuša večini vsiliti 
neko svojo željo oz. ambicijo in, da razveljavlja razmerja v občinskem svetu. Kar zadeva dvoletni 
proračun, pa pojasni, da vse občine v Sloveniji ravnajo v skladu z Zakonom o javnih financah. Zakon 
o javnih financah je napisan za državo, ampak velja tudi za občine, razen v delu, kjer to zaradi neke 
specifike ni mogoče. Dvoletnega proračuna pa se ne sprejema v letu, ko so volitve, kar velja tudi za 
državo. Dvoletni proračun ni pomemben samo zaradi tega, ker bi nekdo želel uveljaviti neko svojo 
voljo, ampak tudi zato, ker so na ta način stvari vnaprej jasne in se lažje peljejo javna naročila, javni 
razpisi, saj so sredstva planirana že za dve leti naprej. Ko občina kandidira za državna ali evropska 
sredstva, je potrebno imeti svoj delež vnaprej pripravljen in rezerviran. Kar zadeva roke, ki jih določa 
zakon, bi seveda morali biti obligatorni, ampak praksa kaže na to, da so instruktivni, saj se tudi 
država sama teh rokov praviloma ne drži in se jih tudi letos ni. Državne proračune predlaga kasneje, 
kot je predpisan rok v zakonu. Letošnji dvoletni proračun je bil sprejet v drugi polovici novembra, 
predlagan pa 25 dni prej. Ker je občina proračun za leto 2016 že imela sprejet, ni bilo potrebe, da bi 
hitela in prehitela državni proračun, ko še ni bila znana ne povprečnina, ne glavni pogoji in bi se 
lahko samo ugibalo kakšni bodo glavni prihodki iz naslova povprečnine. Pogajanja o povprečnini 
niso bila zaključena do dneva sprejema državnega proračuna. Meni, da ni nobenega utemeljenega 
razloga, da bi se sprejem odlagal; po drugi strani pa obstaja veliko praktičnih razlogov, da se v 
dobrobit občine to sprejme.    
 
G. Podlogar doda, da ni nujno, da ta dva projekta odpadeta, saj se lahko pred 18. januarjem naredi 
rebalans. Meni, da je žalostno, da zakonodajo razlaga nekdo, ki praviloma sploh ne bi smel biti 
svetnik, saj je v skladu s pravili njegova funkcija državnega svetnika v neskladju s funkcijo občinskega 
svetnika. Razpravo nadaljuje z navajanjem 1. in 2. odstavka 13. a člena Zakona o javnih financah, ki 
določa: »Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje 
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega 
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Če je občinski proračun iz prejšnjega odstavka 
sprejet, lahko župan v roku iz drugega odstavka 28. člena tega zakona prihodnjega leta predloži 
občinskemu svetu spremembe tega proračuna.« V 29. členu pa zakon določa: Postopke sprejemanja 
proračuna natančneje uredita Državni zbor oziroma občinski svet s poslovnikom.« V zakonu je 
predvideno, da se to uredi s poslovnikom in dejstvo je, da v Poslovniku Občinskega sveta Občine 
Trzin tega ni. V Poslovniku ni postopka, ZJF pa pravi, da se sprejme v skladu s poslovnikom.  
 
G. župan odgovori, da je v gradivu napisana zakonodaja: Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Zakon 
o javnih financah (ZJF), Zakon o financiranju občin (ZFO), Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti in Statut Občine Trzin. Vse to je potrebno upoštevati. 
 
G. Podlogar potrdi, da je potrebno upoštevati vse to in potem je zadeva zakonita. 
 
G. župan meni, da je zadeva zakonita, zato daje dnevni red na glasovanje.   
 
 
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo. 
   



 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 10. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo. 
 
G. Podlogar predlaga poimensko glasovanje o dnevnem redu. 
5 svetnikov je glasovalo »za«, 7. svetnikov pa »proti«. Ker je za poimensko glasovanje glasovala več 
kot tretjina svetnikov in svetnic, se v skladu z 2. odstavkom 81. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trzin, izpelje glasovanje z osebnim izjavljanjem občinskih svetnikov. 
 
Glasovanje o dnevnem redu: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Romeo PODLOGAR/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Rado GLADEK/SDS/ -»ZA« 
Miha PANČUR/SDS/ - »ZA« 
Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »PROTI« 
Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »PROTI« 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ - »VZDRŽAN«. Za točko 7 predlaga, da ostane, za 
točko 8 pa se vzdrži.  
 
S 7. glasovi »za« in 5. glasovi »proti« je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
2. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in 

nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Trzin;  
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih 

zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Trzin; 
4. Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Trzin – hitri postopek;  
5. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2016 in predlog Cenika za Odsev za 

leto 2016; 
6. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017;  
7. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016; 
8. Proračun Občine Trzin za leto 2017 – prva obravnava; 
9. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2016; 
10. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016; 
11. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 

klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Trzin; 

12. Seznanitev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo 
občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014; 

13. Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin – prva obravnava; 
14. Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike 

Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
 
 
K točki 1/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude je član občinskega sveta zastavil nekaj vprašanj. 
 



 

G. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
 
a) Na svetnika so se obrnili občani, ki jih zanima kdo je predlagal in dal nalog za podiranje 
dreves pred bloki na Ljubljanski cesti? Zakaj se z njimi ni nihče posvetoval, saj je to 
praktično direktno pred njihovimi stanovanji? Kolikšen bo predviden strošek tega posega v 
prostor? 
 
b) Kdo vse je v letu 2014 in 2015 zaprosil za postavitev reklamnih tabel na občinska zemljišča, 
za koliko časa, za katero obdobje in na katerih ulicah? Koliko je bilo zaračunanih taks za to?     
 
G. župan odgovori, da bo svetnik prejel pisni odgovor. 
 
 
K točki 2/ 
 
Pojasnila k Sklepu o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in 
nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Trzin je podala Barbara Kovačič, strokovna 
sodelavka VII/1. 
  
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. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega 

stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Trzin 
 
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbno zemljišče za leto 2016 

znaša 0,001629  €. 
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 

znaša 0,11323€. 
3. Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se 

od 1. januarja 2016 dalje. 
 
 
K točki 3/ 
 
Tudi pri tej točki je obrazložitev podala Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1. 
 
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. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (13. glasov »za«) sprejeli 

 



 

 
 

 
SKLEP 

O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA 
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016 V OBČINI TRZIN 
 

 
a) Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske 
      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 
      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 
       na območju Občine Trzin na dan 01.01.2016 znaša                                          1.080,00    
EUR/m²                                           
 

 
b) Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 

za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske površine na območju Občine Trzin znašajo: 
 
- za individualno komunalno opremljanje      6.5%                                               70,20       
EUR/m²    
- za kolektivno komunalno opremljanje         7.5%                                               81,00       
EUR/m²   

 
 

c) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na 
območju Občine Trzin je za posamezna območja potrebno 
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC: 
 
- območje OIC Trzin                                                                                         10,00 – 12,00  
% od GC 
- ostala območja Občine Trzin                                                                          7,00 – 11,00  
% od GC 

 
 

d) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2015, uporabljajo se od 01.01.2016 dalje in 
se tekom leta revalorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za 
gradbeništvo in IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”.   

 
 
K točki 4/ 
 
Barbara Kovačič je predstavila tudi razloge za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o občinskih 
taksah v Občini Trzin po hitrem postopku.   
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o  dopolnitvah odloka o občinskih 
taksah v Občini Trzin in ga sprejel po hitrem postopku. 



 

K točki 5/ 
 
Pod to točko dnevnega reda je občinski svet obravnaval Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za 
leto 2016 in predlog Cenika za Odsev za leto 2016, ki ga je navzočim predstavila Barbara Kovačič. 
Ga. Kovačič je predstavila tudi redakcijski popravek sklepa, ki se glasi: 
 
»ŽUPAN 
 
REDAKCIJSKI POPRAVEK PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA GLASILA ODSEV 
ZA LETO 2016  
 
Pri Finančnem načrtu glasila Odsev za leto 2016 in v Sklepu se v tabeli Honorarji vrednost lektoriranja za oceno 
150.000 znakov na številko popravi na 384,38 €.  
 

 
Obrazložitev: 
Pri pripravi gradiva za potrditev Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2016 je prišlo do napake pri zapisu 
vrednost lektoriranja za oceno 150.000 znakov na številko, kajti namesto 384,38 EUR je navedeno 324,38 EUR. 
 
S tem redakcijskim popravkom se odpravi navedena napaka vrednosti lektoriranja za oceno 150.000 znakov na 
številko ter se ustrezno popravi tudi v Sklepu. 
 
          Peter Ložar l.r., 
                  Župan« 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward 
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet  

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev 
za leto 2016, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke načrtuje odhodek v znesku 
40.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2016, ki je sestavni del finančnega načrta. 
 
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin, veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2016. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za Odsev za leto 2015 (Uradni vestnik OT, št. 
01/2015). 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2016 
v EUR 

PRIHODKI  2.420,00 EUR 

 

ODHODKI  Redna številka  (9) Dvojna številka 10 številk 

Urednik - fiksni del 482,25 0,00 4.822,50 

Avtorski honorarji za članke 1.209,00 1.813,50 12.694,50 

Lektoriranje - ocena 384,38 576,56 4.035,94 

Fotografije + naslovnica 214,23 321,35 2.249,42 



 

Tisk Odseva 1.162,05 1.500,60 11.959,00 

Raznos (10 raznosov) 205,00 300,00 2.145,00 

Vezava izvodov (ocena)     100,00 

Izredna številka oz. nepredvideni 
stroški 

    1.993,64 

Skupaj     40.000,00 

  
                      Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko) 482,25 

Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00806 €  

Ocena znakov na številko max. 150.000 1.209,00 € 

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak) 1 znak = 0,00256 € 

Ocena znakov na številko max. 150.000 384,38 € 

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo) 

  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

    
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 
    

velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  

Cela 230,20 442,30 176,00 

tri četrtine 189,60 252,70 162,50 

Polovica 140,00 266,30 112,80 

Tretjina 108,30 144,40 85,70 

Četrtina 81,30 158,00  

Šestina 63,20 90,30  

Osmina 49,60 94,80  

Šestnajstina 31,60 40,60  

Naslovnica:    

velikost strani: b oglas    

Četrtina 212,10   

Šestina 162,50   

Osmina 116,10   

    
vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  
    
mali oglasi:    
 Cena    
do 10 besed 3,00   
vsaka naslednja beseda 0,60   
    
p.c.izvoda: cena    
1 izvod 1,50   
    
popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   
    
10% za 3 oglase letno    
20% za 5 do 10 oglasov letno    
25% za 11 oglasov letno    



 

K točki 6/ 
 
Obrazložitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017 je 
podala direktorica občinske uprave, Polona Gorše Prusnik.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
pove, da se je pri tej točki na seji komisije zapletlo, kot je že bilo pojasnjeno. Problem je sprožil g. 
Podlogar in kot mu je bilo na seji Statutarno pravne komisije odgovorjeno, da v kolikor pride do 
neskladnosti, takrat velja zakon, kar je tudi predlog sklepa.); Romeo PODLOGAR, predsednik 
Odbora za okolje in prostor (Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 
in 2017 je v večjem delu primerno pripravljen za obravnavo na občinskem svetu. Mnenja o 
posameznih parcelah za nakup niso bila enotna, zato presojo o sprejetju sklepa odbor prepušča 
občinskemu svetu.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan Peter 
LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Polona 
GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj 
Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ in Rado GLADEK/SDS/. 
 
G. Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ je med razpravo izrazil željo, 
da se njegova razprava zapiše v zapisnik. Že lansko leto je bil v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem tudi načrt nakupa zemljišča pri Kalcerjevem mostu. Malo svetnikov pozna to zgodbo, 
zato jo želi ponoviti. Lansko leto je bila razprava na to temo prekinjena in rečeno je bilo, da bodo 
svetniki imeli možnost na eni izmed prihodnjih sej to točko obravnavati posebej. »Še pred 
ustanovitvijo Občine Trzin je podjetje Biring pridobilo neko predpogodbo, še v prejšnji skupni 
Občini Domžale. V tej predpogodbi piše, da bo podjetje Biring pridobilo 1.500 m² občinskega 
zemljišča, če bo v severnem delu Obrtno industrijske cone uredilo nek odvodni kanal za meteorne 
vode. V tej predpogodbi ni nikjer omenjen potok Blatnica. Podjetje Biring je zaradi lastnih potreb 
prestavilo potok Blatnico, da je lahko skompletiralo parcelo, kjer je sedaj Kalcer. Kjer je podrlo stari 
most, bi moralo zgraditi novega. Zaradi lastnih potreb je zgradilo prikritje Blatnice za zunanje 
skladišče pri Kalcerju. Zaradi lastnih potreb je zgradilo prikritje Blatnice za potrebe avtopralnice pri 
Petrolu. Leta 2009 je prejšnji župan brez vednosti občinskega sveta sklenil pogodbo z Biringom, da 
Občina Trzin daje Biringu 1.500 m², ker je ta zgradil most pri Kalcerju, ker je zgradil prikritje 
Blatnice, kjer je skladišče pri Kalcerju in kjer je zgradil prikritje Blatnice za potrebe uvoza v 
avtopralnico pri Petrolu. Čez kakšen mesec dni pa je večina občinskega sveta na seji občinskega sveta 
na lepe oči potrdila, da Občina Trzin daje Biringu 1.500 m² občinskega zemljišča. Župan je dejal 
samo, da tako zahteva predpogodba Biringa s prejšnjo skupno Občino Domžale. Župan Peršak na 
tej seji ni pokazal ne predpogodbe iz prejšnje Občine Domžale, ne pogodbe, ki jo je predhodno on 
sklenil z Biringom. Občina Trzin je tako plačala Biringu objekte, ki jih ni nihče naročil, zgrajeni so 
bili na privatnem zemljišču in niso njena last. Že na lanskoletnem sprejemanju proračuna smo 
obravnavali to problematiko, ker naj bi občina odkupila še zemljišče, na katerem je zgrajen most pri 
Kalcerju. Obravnava te problematike je bila prekinjena, župan pa je dejal, da bomo to zadevo 
obravnavali kot posebno točko na prihodnji seji. Do tega ni prišlo. Župan nam je čez nekaj mesecev 
poslal samo elektronsko pošto, kjer nam je opisal lastne poglede na zadevo in odpisal, da ne vidi 
potrebe, da bi se to obravnavalo na seji občinskega sveta. Sedanji župan pravi, da so se že posvetovali 
z več odvetniki. Ti odvetniki menijo, da bi bila Občina Trzin dolžna dati Biringu 1.500 m² 
občinskega zemljišča, če bi Biring zgradil samo brv preko Blatnice, ali pa še to ne, zato ker je pač tista 
predpogodba tako ohlapno napisana. Menim, da bi morali to zadevo obravnavati kot posebno točko 
na neki prihodnji seji.«   
 
G. župan odgovori, da se točka lahko obravnava, vendar ne ve kaj se bo s tem doseglo. Ali naj se 
toži županjo Občine Domžale za pogodbo, ki jo je sklenila 27.5.1998? Odvetniki so svetovali, da ni 
ničesar kar bi lahko naredili in, da ni podlage za tožbo, ne za županjo prejšnje Občine Domžale, ne 
za prejšnjega župana Občine Trzin. Obljubi, da bo točko uvrstil na naslednjo sejo občinskega sveta.               



 

 Po končani razpravi je bil z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet  
 

SKLEP 
 

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017.  
 
 
K točki 7/ 
 
V nadaljevanju seje je sledila obravnava Predloga Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016. 
Osnovna pojasnila k predlogu je podal župan, podrobnejša pa Barbara Kovačič, strokovna sodelavka 
VII/1, ki je posebej predstavila tudi Amandma št. 1 in Amandma št. 2 k Spremembam Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 v naslednji vsebini: 
 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K SPREMEMBAM PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016  
 
1. V Posebnem delu Sprememb proračuna Občine Trzin za leto 2016 se na proračunski postavki 0138 Dotacija 

Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup gradiva za odd. v Trzinu znesek zviša iz 
98.831,00 EUR na 100.321,00 EUR. 

 
2. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o spremembi proračuna Občine 

Trzin za leto 2016, v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, in sicer se odhodki 
zvišajo iz 4.498.961,52 EUR na 4.500.451,52 EUR, proračunski primanjkljaj se zviša iz 369.803,36 
EUR na 371.293,36 EUR. 

 
3. V Obrazložitvah Sprememb proračuna Občine Trzin za leto 2016, se v Posebnem delu pri opisu proračunske 

postavke 0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup gradiva za odd. v 
Trzinu  znesek zviša na 100.321,00 EUR.  

 

 
Obrazložitev:  
 
Zaradi dogovora med sindikati in vlado glede sprostitve napredovanj, povečanja regresa na zaposlenega in dviga 
zneskov plačnih razredov, s predlaganim amandmajem predlagamo, zvišanje proračunske postavke 0138 Dotacija 
Knjižnici Domžale za mat. str. in Am; zagonski str. in nakup gradiva za odd. v Trzinu znesek iz 98.831,00 
EUR na 100.321,00 EUR. 
 
Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah pričakovani odhodki 
zvišajo iz 4.498.961,52 EUR na 4.500.451,52 EUR ter pričakovani primanjkljaj iz prvotno planiranega 
369.803,36 EUR zviša na 371.293,36 EUR. Primanjkljaj bo krit iz presežka preteklih let, saj znaša stanje 
sredstev na dan 31.12.2015 2.863.850,13 EUR. 
 
                 Peter Ložar, l.r. 
            Župan« 
 
»Odbor za okolje in prostor 
 
AMANDMA ŠT. 2 K SPREMEMBAM PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016  
 
1. V Posebnem delu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se na proračunski postavki 0252 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji znesek 25.000,00 EUR poviša na 
40.000,00 EUR. 



 

2. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o spremembi  Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV. 
 

3. V Obrazložitvah Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, se v Posebnem delu, pri opisu postavke 
0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-ji, doda naslednje besedilo: 
Del sredstev je namenjenih izvedbi primernega urbanističnega postopka za umestitev rezultatov ankete med 
občani o smeri nadaljnjega prostorskega razvoja Trzina (objektov oz. ureditev) v OPN Občine Trzin. 

 

 
Obrazložitev:  
 
Na predlog Odbora za okolje in prostor, podan na obravnavi Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, 
predlagamo povišanje proračunske postavke 0252 Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega 
načrta OT ter OPPN-ji iz 25.000,00 EUR na 40.000,00 EUR, za namen izvedbe primernega 
urbanističnega postopka za umestitev rezultatov ankete med občani o smeri nadaljnjega prostorskega razvoja Trzina 
(objektov oz. ureditev) v OPN Občine Trzin. 
 
Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov. Povečana sredstva bodo krita iz presežkov 
preteklih let.  
 
        Odbor za okolje in prostor 
                                                                                   Romeo Podlogar, predsednik komisije, l.r.« 
 
Stališča delovnih teles do predloga v celoti so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne 
komisije (Z enako pripombo in enakim predlogom sklepa, kot pod točko 6.); Miha PANČUR, 
predsednik Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in pritožbe; 
Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo; Nuša REPŠE, 
predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Edward Justin JERAK, 
predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Odbora 
za gospodarstvo in kohezijo; Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev; Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
humanitarnih društev; Romeo PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor (Predsednik 
pove mnenje odbora. Predlog je primerno pripravljen za odločanje na seji občinskega sveta. Na 
podlagi ugotovitev Ankete med občani o smeri nadaljnjega prostorskega razvoja Trzina se v 
proračun za leto 2016 umesti tudi proračunska postavka za izvedbo primernega urbanističnega 
postopka za umestitev objektov iz ankete v OPN Občine Trzin.) ter Anton PERŠAK, predsednik 
Odbora za finance in premoženje. 
 
Razprava o Amandmaju št. 1: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina- Tone Peršak in 
sokrajani/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Župan je podal svoje mnenje k Amandmaju št. 2. 
 
O Amandmaju št. 2 je razpravljal Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/. 
 
O Spremembah Proračuna za leto 2016 je razpravljal Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/.  
 
G. Podlogar predlaga poimensko glasovanje. Predlog za poimensko glasovanje je bil s 4. glasovi »za« 
in 7. glasovi »proti« zavrnjen.   
 
Sledi glasovanje o Amandmaju št. 1, ki je bil sprejet z 9. glasovi »za« in nobenim »proti«.  



 

Amandma št. 2 je bil s 7. glasovi »proti« in nobenim »za« zavrnjen. 
 
Ob koncu je sledilo še glasovanje o sklepu objavljenem v gradivu, ki se mu doda besedilo »vključno s 
sprejetim amandmajem«.  
 
Z 8. glasovi »za« in 4. glasovi »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 10. redni seji dne 16.12.2015 obravnaval in sprejel predlog 
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predložen v obliki Odloka o Spremembah 
Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb 
Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2016-2019 in Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 kot celote, 
vključno s sprejetim amandmajem.   
 
Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavijo 
na spletni strani Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati naslednji 
dan  po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2016.  
 
 
K točki 8/ 
 
Tudi k tej točki je dodatna pojasnila podala Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1. 
 
Stališča delovnih teles do predloga v celoti so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne 
komisije (Pove, da je enak predlog sklepa, kot pod točko 6 in 7); Miha PANČUR, predsednik 
Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in pritožbe; Klavdija 
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Alenka MARJETIČ 
ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo; Nuša REPŠE, predsednica 
Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Edward Justin JERAK, predsednik Komisije 
za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Odbora za gospodarstvo in 
kohezijo; Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 
društev; Romeo PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal je Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/. 
G. Podlogar je predlagal poimensko glasovanje. Predlog za poimensko glasovanje je bil s 5. glasovi 
»za« in 7. »proti« sprejet. 
 
Poimensko glasovanje: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Romeo PODLOGAR/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Rado GLADEK/SDS/ -»ZA« 
Miha PANČUR/SDS/ - »ZA« 
Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »VZDRŽANA« 



 

Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »PROTI« 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ - »ZA«. 
 
Z 8. glasovi »za« in 4. »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 10. redni seji dne 16.12.2015 obravnaval predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2017, 
predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predloga 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2017-2020 in Obrazložitev Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017 kot celote.  
 
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 primerna osnova 
za pripravo predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2017 za drugo obravnavo in nalaga 
predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 
151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva 
pripombe in predloge iz razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega 
sveta ter javne razprave. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.34 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. 
 
 
K točki 9/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2016, ki ga je 
navzočim predstavil strokovni sodelavec Matjaž Erčulj.  
 
Med predstavitvijo se je seji zopet pridružila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.36 uri). Spet je prisotnih vseh 13 
občinskih svetnikov.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za kulturo, šolstvo, 

šport in dejavnost društev ter Odbora za finance in premoženje.  

 

Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in 

župan Peter LOŽAR. 

 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje.  

 

Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 

 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za 
leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 

 



 

K točki 10/ 
 
Tudi Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016 in Amandma št. 1 je predstavil Matjaž 
Erčulj. Besedilo Amandmaja št. 1 k Letnem programu kulture v Občini Trzin za leto 2016 se glasi: 
 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA Z NASLOVOM LETNI PROGRAM 
KULTURE V OBČINI TRZIN ZA LETO 2016 
 
V Letnem programu Kulture v Občini Trzin za leto 2016, se v tabeli tretje točke pod zaporedno številko 10., 
proračunska postavka 0138 spremeni iz 98.831 na 100.321 EUR. 
___________________________________________________________________________ 
 
Obrazložitev:  
 
Letni program Kulture je izvedbeni akt odvisen od sprejetega proračuna Občine Trzin. Pri Dotaciji knjižnici 
Domžale je bilo z Amandmajem št. 1 k Proračunu predlagano povišanje potrebnih sredstev, oziroma spremembe 
predloga postavke 0138 in v kolikor bo predlog sprejet, bo potrebno spremembo vključiti tudi v letni program kulture. 
 
                 Peter Ložar, l.r. 
            Župan« 
 
 
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. 
 
Najprej je bil z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet Amandma št. 1 k 10. točki dnevnega reda z 
naslovom Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016. 
 
Nato je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za 
leto 2016 v predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.  
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 11/ 
  
Matjaž Erčulj je pojasnil tudi razloge za sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 
programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin. 
Glede na to, da je bila na seji Statutarno pravne komisije podana pripomba na naslov točke, je župan 
pojasnil, da je naziv Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev 
društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti 
v Občini Trzin, pravilen.  



 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Ugotavlja, 
da je naziv Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini 
Trzin pravilen in, da ni bilo pravne podlage za pripombo, ki je bila podana na seji Statutarno pravne 
komisije.), Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 
programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, 
športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin. 
 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, 
klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti 
v Občini Trzin se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po 
objavi.  
 
 
K točki 12/ 
 
Predsednica nadzornega odbora, Katarina Kadunc je na kratko povzela ugotovitve nadzornega 
odbora pri pregledu porabe občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014. 
 
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. 
 
Občinski svetnice in svetniki so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad porabo 
občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014.  
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 13/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o določitvi volilne enote v Občini Trzin v prvi obravnavi je najprej na 
kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še direktorica občinske uprave, Polona Gorše Prusnik. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
pojasni, da je na seji statutarno pravne komisije g. Podlogar predlagal, da se predlagan Odlok o 
določitvi volilne enote v Občini Trzin v prvi obravnavi ne sprejme oziroma, da se umakne z 
dnevnega reda in se prej opravi zbor občanov. Sicer pa je gradivo ustrezno pripravljeno. Po razpravi 
so bili 3 »za« in 2 »proti« predlaganemu sklepu.);  



 

Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (3 glasovi 
»za« in 2 »proti«, da je sklep primeren za obravnavo na občinskem svetu.) ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje (Prisotni so bili 4. člani odbora, 2 sta glasovala »za« 
sklep in 2 »proti«.).  
 
V razpravi so sodelovali: Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, Alenka MARJETIČ 
ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Romeo PODLOGAR/Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/, Rado GLADEK/SDS/, Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone 
Peršak in sokrajani/ in Miha PANČUR/SDS/. 
 
G. Romeo Podlogar predlaga poimensko glasovanje. Predlog za poimensko glasovanje je s 5. glasovi 
»za« sprejet. 
 
Poimensko glasovanje: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »ZA« 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Romeo PODLOGAR/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »PROTI« 
Rado GLADEK/SDS/ -»ZA« 
Miha PANČUR/SDS/ - »VZDRŽAN« 
Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »PROTI« 
Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »PROTI« 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ - »ZA«. 
 
S 7. glasovi »za« in 5. glasovi «proti« je bil sprejet 

  
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o določitvi volilne enote v Občini 
Trzin v predlaganem besedilu v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 
 
K točki 14/ 
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda je najprej kratka pojasnila podal župan, nato pa je podrobnejšo 
obrazložitev podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija 
Tretjak.   
 

Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 
 
 



 

SKLEP 
 
Za sodnika porotnika Okrožnega sodišča v Ljubljani se predlagata naslednja kandidata: 
 

- Marija HRIBAR TEKAVEC, Trzin in 

- Mag. Aleksander ČIČEROV, uni. dipl. prav., Trzin. 
 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati Sklep št. 4-9.2/11 (Uradni vestnik OT, št. 1/2011, z dne 
31.01.2011). 
 
Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.     
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:20 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


