
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 12-00/2016 
Številka zadeve: 9000-0003/2016-26 
Datum: 23.03.2016 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 16. marca 2016, 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, 76/08, 79/09, 51/10, 
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/, 
gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni 
Trzin/. 
 
Odsotnost opravičil: gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/.  
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Sida VALENTINČIČ, ga. Barbara 
KOVAČIČ, ga. Valentina HVALA, ga. Maja KEBER in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predsednica nadzornega odbora, ga. Katarina KADUNC,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST, 

 v.d. direktorja Doma počitka Mengeš, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, pri 1. točki dnevnega reda. 
 

Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: predstavnik Centra za socialno delo Domžale, g. Peter REBOLJ. 
 
 



 

Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: g. Marko KAJFEŽ, občan.  
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje: 
 

 zapisnik 11. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 11. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (12 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 10. 02. 2016, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 12. redne seje:  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 12. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 12. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.   
 
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 11 točk. 
  
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2015 in Poročilo CAT za 
leto 2015; 

2. Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči za leto 2016«; 

3. Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2015; 
4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
5. Obvezna razlaga tretje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/2010, 1/2013); 
6. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – druga obravnava; 
7. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2017; 
8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2015; 
9. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2016; 
10. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora; 
11. Volitve in imenovanja:  

11.1. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Trzin; 

11.2. Imenovanje člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Domžale; 

11.3. Imenovanje predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste. 
 
 



 

K točki 1/ 
 
Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2015 in Poročilo CAT za leto 2015 je 
podrobneje predstavila v. d. direktorja Doma počitka Mengeš, Lidija Krivec Fugger.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR in Lidija KRIVEC FUGGER/v.d. direktorja Doma počitka 
Mengeš/. 
 
Po končani krajši razpravi, je župan predlagal glasovanje o obeh sklepih skupaj. 
Soglasno (12 glasov »za«) sta bila sprejeta 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju 
socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
in 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin 
(CAT) za leto 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, v.d. direktorja Doma počitka Mengeš. 
 
 
K točki 2/ 
 
Zaradi odsotnosti predstavnika Centra za socialno delo Domžale je Predlog cene za socialno 
varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2016« podrobneje 
predstavila Marjeta Trstenjak, referent II. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije, Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2016« 
 
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do občinske 
socialne pomoči« v višini 29,96 EUR na pripravo enega predloga za leto 2016. 



 

Center za socialno delo Domžale izvaja postopek za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči ob rojstvu otroka brezplačno. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
 
K točki 3/ 
 
Zaradi odsotnosti predstavnika Centra za socialno delo Domžale je tudi pod to točko poročala 
Marjeta Trstenjak.    
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za socialno politiko, 
zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
  
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP  
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo 
Domžale za leto 2015. 
  
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je zapustila ga. Marjeta Trstenjak.  
 
 
K točki 4/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednje pobude: 
 

1) Gospod Rado GLADEK/SDS/: 
Podaja pobude s strani občanov: 
a) Na Ploščadi dr. Tineta Zajca, to je na ulici ob vrtcu, se je močno razrastel bambus, ki 

zakriva pogled oziroma ovira normalno funkcioniranje prometa. Bambus je zelo agresivna 
rastlina, ki se jo je po vsej verjetnosti tudi zelo težko znebiti, ko se razraste. Občanka je 
podala pobudo, da bi se to nekako uredilo, oziroma, da bi se to v soglasju z lastnikom 
posekalo oziroma uničilo.  

 
G. župan potrdi, da zaraščenost na Ploščadi dr. Tineta Zajca predstavlja kar precej pereč problem, 
zato bo občina o tem obvestila inšpektorat, ki bo moral odreagirati.   
 
b) Pobuda, da bi se omogočilo občanom plačevanje določenih položnic, ki jih posredno ali 

neposredno dobijo s strani občine (na primer NUSZ – nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, komunalne storitve, itd), na občini brez provizije. Predlog je, da bi se ali 
plačevalo na občini ali nekako uredilo v dogovoru z bankami v Trzinu. Banke od svoje 
provizije po vsej verjetnosti ne bodo odstopile, torej je predlog bolj v smislu, da bi občine 
plačevale to provizijo. Vendar ne ve, če je to zakonsko možno. Vsekakor pa bi bila prva 
opcija, da se vsaj stvari, ki so vezane na občino, lahko plačajo na občini. Gre predvsem za 
starejše ljudi. Večina sicer položnice plačuje elektronsko, nekateri pa se tega še ne 
poslužujejo in se raje sprehodijo in privarčujejo nekaj centov.   

 



 

Kar zadeva plačevanje položnic, g. župan pove, da bo potrebno preveriti, kaj to pomeni finančno za 
Občino Trzin. Težava je tudi v tem, da se s tem omogoča dodatek občanu, ki bi se pravzaprav moral 
šteti v dohodnino. Je pa zadevo potrebno preveriti.    
  
c) Pripomba v zvezi z ureditvijo pešpoti v gozdu, oziroma sanacijo posledic žledoloma. Še 

vedno je nekaj sprehajalnih poti, ki so neurejene oziroma polne lesa, ki je bil polomljen ob 
zadnjem žledolomu. Sam osebno je registriral dve taki točki, ki pa se po kasnejših 
ugotovitvah, po vsej verjetnosti nahajata v občini Mengeš. Ena izmed kvalitet Trzina je 
zagotovo tudi gozd, oziroma sprehajalne poti, zato predlaga občini naj nekaj uredi v tej 
smeri, da se sprehajalne poti odprejo oziroma, da se vzpostavi stanje kot je bilo pred 
žledolomom.   

 
Po besedah g. župana je največ kar občina lahko stori to, da se pogovori z logarjem, da začne 
odrejati odvoze in, da se izdajajo odločbe. Trenutno je bilo največ dela z izdajanjem odločb za 
lubadarja, ki tudi zelo uničuje gozdove. Upa, da bo sedaj na vrsti tudi sanacija teh poti.    
   
 

2) Gospod Miha PANČUR/SDS/: 
Cesta med Mengeško in Jemčevo, ko se pelješ proti gradu Jable, je v zelo slabem stanju. Ta 
cesta je ozka in velike težave povzročajo neurejene bankine. Vozilo, ki se pri vožnji proti 
gradu Jable želi umakniti nasproti vozečemu vozilu, za nekaj centimetrov zapelje s ceste. 
Cesta je tudi polna lukenj. Potrebno bi bilo vsaj nasuti in urediti bankine, da se lahko vozilo 
normalno umakne nasproti vozečemu vozilu. 
 
G. župan pojasni, da del zemljišča še ni lastniško urejen. Na tem delu je največja težava traktorski 
promet in promet ob jutranjih konicah. Občinska uprava bo preverila, kaj je možno narediti.  

 
 

3) Gospod Edward Justin JERAK/Za združeni Trzin/: 
Pove, da Lista združeni Trzin ni dogovorjena z nobeno drugo listo o kakršnem koli 
skupnem nastopu. Na začetku so skupaj podpisali pobudo za g. Peršaka, saj so bili glede na 
dokumentacijo mnenja, da je funkcija nezdružljiva in so to tudi podprli. Želi povedati, da so 
v občinskem svetu za dobro Trzina in predloge, za katere menijo, da so dobri, podpirajo, pri 
tistih, za katere menijo, da niso dobri, pa se vzdržijo ali so proti.    
 
 
K točki 5/ 
 
Razloge za sprejem Obvezne razlage tretje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/2010, 1/2013) je 
predstavila Sida Valentinčič, višja svetovalka župana za okolje in prostor.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Romeo PODLOGAR, 
predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 
 
V razpravi sta sodelovala Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Sida 
VALENTINČIČ/višja svetovalka župana za okolje in prostor/.  
  
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«)sprejeli 
 
 
 



 

SKLEP 
 

1. Sprejme se obvezna razlaga zadnje alineje 1.3. odstavka 82. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 
7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013), ki se glasi: 
Besedilo »1.3. Dopustni nezahtevni in enostavni objekti: - enostavni objekti: enostavni objekti za lastne 
potrebe na zaledni strani stanovanjskih objektov« se razlaga tako, da ob smiselni povezavi 1.1. 
odstavka 82. člena OPN in 3. odstavka 14. člena določba pomeni, da je dopustno graditi tisto 
vrsto enostavnih objektov, ki je določena v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih. 

 
2. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – 

izvedbeni del (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 8/2010, 7/2011, 1/2013, 5/2013 in 6/2013). 
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
K točki 6/ 
 
V nadaljevanju seje je sledila točka Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – druga obravnava. 
Uvodna pojasnila je najprej podal župan, nato pa še Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1, ki 
je predstavila Predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2017, vključno s predlogom 
Splošnega dela in Posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2017, predlogom Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2017 – 2020 ter Obrazložitvijo predloga Proračuna za leto 2017 kot 
celote v drugi obravnavi. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
pove, da je Proračun pripravljen v skladu z zakonodajo. Pri glasovanju je bil rezultat 3 za in 2 proti, 
ker je g. Podlogar dal pripombo, da gradivo ni primerno pripravljeno po 150. členu Poslovnika 
Občinskega seta Občine Trzin); 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 predstavi dva sklepa: Predvidena sredstva za 
Celostno prometno študijo Občine Trzin so umaknjena iz proračuna za 2017. V proračunu za leto 
2016 ostajajo, zato se izvede celostna prometna študija za Trzin na način, ki ne upošteva vseh zahtev 
iz razpisa temveč samo tiste, ki so bistvene za Trzin. Študijo se v fazi predlogov predstavi odboru za 
okolje in prostor ter odboru za gospodarske javne službe, da bosta lahko podala predloge sprememb 
pred izdelavo končne študije. Gradivo za proračun je v delu, ki se nanaša na delo odbora za okolje in 
prostor primerno pripravljen in se predlaga v sprejem.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za 
finance in premoženje (Pove, da Odbor z večino glasov podpira predlog proračuna, g. Peter Kralj pa 
je podal ločeno mnenje: »Ker se je izkazalo, da župan pri svojem delu ne deluje samo za korist 
občanov in tudi zavaja, mu ne morem zaupati. Zato ne potrjujem predloga proračuna.«.) 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, 
Valentina HVALA/računovodja/, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, župan Peter LOŽAR, Barbara KOVAČIČ/strokovna sodelavka 
VII/1/ in Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.  

 
Med razpravo je sejo zapustil občan, g. Marko Kajfež.  
 



 

Med razpravo je g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
izrazil željo, da se v zapisnik zapiše obrazložitev glasu svetniške skupine Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov. Glede na to, da se Proračun za leto 2017 sprejema v nasprotju s 
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trzin in glede na ravnanje župana in njegove koalicije, ko so 
navajali neresnice ob prepričevanju neudeležbe na izredni seji, bodo svetniki liste Za zeleni Trzin, 
liste odgovornih aktivnih občanov glasovali proti sprejemu proračuna.  
 
Pred glasovanjem je g. Podlogar podal proceduralno pripombo, da tudi zakonodaja predvideva, da 
se proračun sprejema v skladu s poslovnikom. V zakonodaji je to izrecno zapisano, zato županova 
trditev ne drži. Želi, da gre pripomba na zapisnik.     
 
Sledilo je glasovanje o predlogu sklepa, ki je bil objavljen v gradivu. 
 
Z 8. glasovi »za« in 3. »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 12. redni seji dne 16.3.2016 obravnaval in sprejel 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.  
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavijo na spletni strani Občine 
Trzin. Proračun Občine Trzin začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2017. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Po glasovanju so sejo zapustile ga. Valentina Hvala, ga. Barbara Kovačič in ga. Sida Valentinčič.  
 
 
K točki 7/ 
 
Pod to točko dnevnega reda je občinski svet obravnaval Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih 
poslov za leto 2017, ki ga je navzočim predstavila Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske 
uprave.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor (Pojasni, da je odbor sprejel sklep, da je sklep 
primerno pripravljen in se predlaga v sprejem. Sklep je bil sprejet z 2. glasovoma za, 1. proti in 1. 
vzdržanim.)ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak 
in sokrajani/, Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/ in Edward Justin 
JERAK/Lista združeni Trzin/.   
 
Po končani razpravi je bil z 9. glasovi »za« in 3. »proti« sprejet  

 
 
 
 



 

SKLEP  
 

Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2017 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci stvarnega 
premoženja občine Trzin v letu 2017, je lahko največ 20 % skupne vrednosti Načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2017. 
 
 
K točki 8/ 
 
Katarina Kadunc, predsednica Nadzornega odbora, je navzočim predstavila Poročilo o delu 
Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2015. 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
  
Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine 
Trzin v letu 2015 in ugotavlja, da je nadzorni odbor deloval skladno z zakonom in Statutom 
Občine Trzin. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 9/ 
 
Tudi Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2016 je predstavila Katarina 
Kadunc. 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, 
Katarina KADUNC/predsednica Nadzornega odbora Občine Trzin/, župan Peter LOŽAR, Anton 
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ in Peter KRALJ/Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.   
 
Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora 
Občine Trzin za leto 2016 in ugotavlja, da je program ustrezen. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
 



 

K točki 10/ 
 
Prav tako je gradivo pod točko 10 navzočim predstavila Katarina Kadunc. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Člani odbora so se 
seznanili in podajajo pobudo, da bi nadzorni odbor opravil nadzor društva še za leto 2015.) ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/, Katarina KADUNC/predsednica Nadzornega odbora 
Občine Trzin/, Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in župan Peter LOŽAR.   
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet   

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad 

porabo občinskih sredstev društva Orientacijski klub Trzin za leto 2014.  
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad 
porabo občinskih sredstev Strelskega društva Trzin za leto 2014. 
 

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

 
K točki 11/ 
  
11.1. Pod zadnjo točko dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Klavdija Tretjak, najprej predstavila predlog komisije za nadomestnega člana nadzornega 
odbora. Komisija predlaga, da se za nadomestnega člana nadzornega odbora imenuje ga. Blanka 
Jankovič. 
 
Stališče delovnega telesa za vse tri podtočke je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne 
komisije. Stališče delovnega telesa za podtočko 11.2. pa je podala tudi Marjeta ZUPAN, predsednica 
Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev. 
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR, Katarina KADUNC/predsednica Nadzornega odbora Občine 
Trzin/, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Anton 
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Klavdija TRETJAK/Lista 
za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Rado GLADEK/SDS/, Edward Justin 
JERAK/Lista združeni Trzin/ in Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/. 
 
Po končani razpravi je bil z 8. glasov »za« in 3. »proti« sprejet 
 

 SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin  

 
1. V Sklepu o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin št. 3-10/2014 z dne 

17.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 11/14) se v prvem odstavku ime in priimek »Marko 
Pavlišič« nadomesti z imenom in priimkom »Blanka Jankovič«. 

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



 

11.2. Sledila je predstavitev predloga kandidata za člana Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti Domžale. Komisija predlaga, da se za članico JSKD Domžale imenuje ga. Saša 
Hudnik.  
 
Brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin imenuje gospo Sašo HUDNIK za članico Sveta Območne izpostave 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale. 
 

2. Z uveljavitvijo tega sklepa, prenehata veljati Sklep št. 13-9/2012, z dne 01.02.2012 in Sklep o 
spremembi sklepa št. 4-14.2/2015, z dne 11.02.2015.   

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
11.3. Ob koncu pa je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavila 
še predlog kandidata za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste. Komisija 
predlaga g. Rikarda Grizila. 
 
Brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin v skladu s pozivom ministra za notranje zadeve predlaga ministru, da 

za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste iz Občine Trzin imenuje 
gospoda Rikarda GRIZILA, stanujočega v Trzinu. 
 

2. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep št. 12-6/2008, z dne 23.01.2008 in Sklep o 
spremembi sklepa št. 27-2.5/2009, z dne 14.10.2009. 

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
    
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 18:37 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


