
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 13-00/2016 
Številka zadeve: 9000-0004/2016-38 
Datum: 03.05.2016 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
13. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 13. aprila 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 Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš 
dom/.  
 
Odsotnost opravičil: gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Marjeta TRSTENJAK, g. Andrej GRIL, ga. Barbara 
KOVAČIČ, ga. Valentina HVALA in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, pri 1. točki dnevnega reda, 

 ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, ravnateljica Osnovne šole Roje, ga. 
Marjanca BOGATAJ, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC 
OBERWALDER, ravnatelj Glasbene šole Domžale, g. Miran JUVAN in direktorica 
Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR, pri 2. točki, 

 direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., g. Marko FATUR, pri 3. točki dnevnega 
reda, 

 vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Irena KARČNIK, pri 5. točki dnevnega reda, 



 

 v. d. direktorja Doma počitka Mengeš, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, pri 12. točki dnevnega 
reda, 

 predstavnik nadzornega odbora, g. Marcel KOPROL,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST, 
 

 
Opravičeno odsotna: gospa Andreja HEINE, koordinatorica Programa Svit. 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: g. Drago NOVAK, občan in g. Tomaž ŠTEBE.   
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje: 
 

 zapisnik 12. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 12. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta z 11. glasovi »za« 
in nobenim »proti« sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 03. 2016, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 13. redne seje:  
Pred odločanjem o dnevnem redu je župan predlagal, da bi se 12. točka obravnavala kot 3. Svetniki 
so se s predlogom strinjali.   
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 13. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 13. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.   
 
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 12 točk. 
  
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015 in 
Seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015; 

2. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za leto 2015; 
Osnovne šole Roje za leto 2015; Knjižnice Domžale za leto 2015; Medobčinskega 
muzeja Kamnik za leto 2015 in Glasbene šole Domžale za leto 2015; 

3. Obravnava in potrditev cene storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;  

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;  



 

5. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2015; 

6. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske 
zasnove glasila; 

7. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – skrajšani postopek; 
8. Seznanitev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad stroški izvedbe 

protokolarnih dogodkov za leto 2014; 
9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2016; 
10. Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Občine 

Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; 
11. Sklep o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN) za manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. 
del; 

12. Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na 
domu«. 

 
 
K točki 1/ 
 
Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2015 in Poročilo o izvajanju Programa Svit je 
navzočim predstavil direktor doma, Janez Svoljšak. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev 
(Odbor je soglasno sprejel seznanitev in pozval upravo Občine Trzin naj povabi Program Svit, da se 
predstavi na bližnjem Florijanovem sejmu.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 
 
O obeh poročilih skupaj so razpravljali: Rado GLADEK/SDS/, Janez SVOLJŠAK/direktor 
Zdravstvenega doma Domžale/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Po razpravi je sledilo glasovanje: 
 
1.1/ Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma 
Domžale za leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
1.2/ Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet tudi  

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega doma Domžale.  



 

K točki 2/ 
 
V nadaljevanju so svoja letna poročila za leto 2015 predstavili: g. Miran Juvan, ravnatelj Glasbene 
šole Domžale, ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin; ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ 
Roje; ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale ter ga. Zora Torkar, 
direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik. 
 
 
2.5/ Najprej je obrazložitev podal ravnatelj Glasbene šole Domžale, Miran Juvan. 
   
Seji se je pridružila ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena Mazi Golob. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
je pojasnil, da je komisija obravnavala vseh pet poročil v paketu in za vse velja, do so pripravljena v 
skladu z veljavno zakonodajo.); Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za 
leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Miran Juvan, ravnatelj Glasbene šole Domžale. 
 
 
2.1/ Sledila je predstavitev Letnega poročila Osnovne šole Trzin za leto 2015. Pojasnila je podala 
ravnateljica Helena Mazi Golob. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev, ki je pojasnila, da se je odbor seznanil s poročilom, kot tudi z ostalimi poročili ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje, ki je pojasnil, da odbor soglaša, kar 
velja tudi za ostala poročila. 
 
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 z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za 
poslovno leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin, pridružila pa se je ga. Marjanca 
Bogataj, ravnateljica OŠ Roje. 
 



 

2.2/ Pri tej podtočki je obrazložitev podala ravnateljica OŠ Roje, Marjanca Bogataj.   
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 
2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje, pridružila pa se je ga. Barbara Zupanc 
Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale.  
 
 
2.3/ Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2015 je predstavila Barbara Zupanc Oberwalder, 
direktorica Knjižnice. 
  
V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, Barbara ZUPANC OBERWALDER/direktorica 
Knjižnice Domžale/, župan Peter LOŽAR in Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – 
Tone Peršak in sokrajani/.  
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 
2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Sejo je zapustila ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale, pridružila pa se je ga. Zora 
Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.  
 
 
2.4/ Direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, Zora Torkar je predstavila poročilo muzeja za leto 
2015. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu. Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) 
sprejeli 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja 
Kamnik za leto 2015. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.   
 



 

Zaradi prisotnosti v. d. direktorja Doma počitka Mengeš, ge. Lidije Krivec Fugger, je župan predlagal, da se najprej 
obravnava 12. točka dnevnega reda. Člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali.  
 
 
K točki 12/ 
 
Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« je 
navzočim 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 
(Odbor se je soglasno strinjal s predlagano ceno. Sklep odbora pa je predlog, da se financira pomoč 
na domu v višini 100% iz presežka iz preteklih let. Glasovali smo 2 »za«, 2 »vzdržana«.) ter Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ in Rado GLADEK/SDS/. 
 
Med razpravo je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ vložila amandma k sklepu, katerega besedilo se glasi: 
 
»AMANDMA k SKLEPU o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na 
domu: 
Čistopis sklepa: 
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša: 

 ekonomska cena storitve 17,50 EUR na efektivno uro 

 cena storitve za uporabnika 3,50 EUR na efektivno uro (20%) 

 subvencija občine 14,00 EUR na efektivno uro (80%) 
 

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40% in znaša: 

 ekonomska cena storitve 24,50 EUR na efektivno uro 

 cena storitve za uporabnika 4,90 EUR na efektivno uro (20%) 

 subvencija občine 19,60 EUR na efektivno uro (80%). 
 

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50% in znaša: 

 ekonomska cena storitve 26,25 EUR na efektivno uro 

 cena storitve za uporabnika 5,25 EUR na efektivno uro (20%) 

 subvencija občine 21 EUR na efektivno uro (80%). 
 
Finančne posledice: Dodatna sredstva zaradi povišanja subvencije občine se zagotovi iz presežka prihodkov nad 
odhodki proračuna iz prejšnjih let.  
 
Alenka Marjetič Žnider 
 
Romeo Podlogar 
 
Peter Kralj   
 
PREDLOG AMANDMAJA: 
V drugi alinei prve, druge in tretje točke sklepa št. 13-12/2016 se številka 40 nadomesti s številko 20. V tretji 
alinei prve, druge in tretje točke sklepa št. 13-12/2016 se številka 60 nadomesti s številko 80.« 
 



 

Ob 18.05 uri je župan prekinil sejo za 5 minut, da svetniki lahko pregledajo amandma. 
Seja se je nadaljevala ob 18.10 uri. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. Sejo je zapustila ga. Lidija Krivec 
Fugger, v. d. direktorja Doma počitka Mengeš, pridružil pa se je g. Marko Fatur, direktor Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik, d.o.o.     
 
Po prekinitvi se je seja nadaljevala z razpravo. 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje o predlaganem amandmaju. 
 
Svoj glas je obrazložil svetnik Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/.  
 
Svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ je predlagal 
poimensko glasovanje o amandmaju. Predlogu ni nasprotoval nihče.    
 
Glasovanje o Amandmaju: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Romeo PODLOGAR/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Rado GLADEK/SDS/ -»PROTI« 
Miha PANČUR/SDS/ - »ZA« 
Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA« 
Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA«. 
 
Amandma je bil s 6. glasovi »za« in 6. glasovi »proti« zavrnjen.    
 
Ker amandma ni bil sprejet, je sledilo glasovanje o osnovnem sklepu, ki je bil objavljen v gradivu. 
S 7. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu 

 
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na 

domu, ki znaša:         

- ekonomska cena storitve 17,50 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 6,61 EUR na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 10,89 EUR na efektivno uro (60%). 
 

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40% in znaša: 

- ekonomska cena storitve 24,50 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 9,25 EUR na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 15,25 EUR na efektivno uro (60%). 
 

3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50% 
in znaša: 

- ekonomska cena storitve 26,25 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 9,92 EUR na efektivno uro (40%) 

- subvencija občine 16,33 EUR na efektivno uro (60%). 
 



 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 5-4.1/2015 z dne 24.3.2015 (Uradni vestnik 
OT, št. 2/2015 z dne 31.3.2015).  
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1.5.2016 dalje.   
 
 
K točki 3/ 
 
Obrazložitev pod 3. točko dnevnega reda je podal Marko Fatur direktor JKP Prodnik d.o.o.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za gospodarske 
javne službe in varstvo okolja ter Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Marko FATUR/direktor JKP Prodnik, d.o.o./, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Rado GLADEK/SDS/, Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Anton PERŠAK/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/.  
 
Med razpravo je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ vložila predlog novega sklepa, ki se glasi: 
 
»Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06- uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 
(Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00, 5/04), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/12) in Odloka o javnem 
komunalnem podjetju prodnik, d.o.o. (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2012) (6. in 8. člen) na 13. redni seji dne 
13.4.2016 sprejel naslednji sklep 

Sklep 
 

1) Občinski svet razveljavlja Sklep o prilagoditvi cen komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja št. 22-1/2013, ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Trzin dne 24.4.2013. S tem se cene komunalnih storitev vrnejo na raven pred 
sklepom. 
 

2) Občinski svet od Javnega komunalnega podjetja Prodnik zahteva, da je naslednji obračun komunalnih 
storitev v Občini Trzin izveden po cenah storitev, ki so veljale do 1.5.2013. V kolikor Javno komunalno 
podjetje Prodnik tega sklepa ne bo takoj upoštevalo, bo Občina Trzin vsem gospodinjstvom poslala ustrezna 
navodila za plačilo ustreznega zneska komunalnih storitev po cenah, ki so veljale do 1.5.2013. 
 

3) Občinski svet v skladu z 8. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/12) sprejema naslednje 
izhodišče za pripravo elaborata: 

-    občina naroči neodvisno cenitev vrednosti in obsega javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje 
storitev javnih služb za Občino Trzin. Izvajalca cenitve bo predlagala posebna komisija, ki bo imenovana 
na skupni seji Komisije za gospodarske javne službe in Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki 
bo tudi pregledala rezultate cenitve in o ustreznosti poročala Občinskemu svetu. 

-     Največji donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe se določi v 
višini 2% vrednosti potrebnih osnovnih sredstev. 
 



 

4) Občinski svet v skladu s 3. odstavkom 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/12) zahteva, da 
se pri pripravi elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe za Občino Trzin, ločeno od drugih 
občin, določi cena za opravljanje storitev posamezne javne službe (za fiksne in variabilne stroške). 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin.  
 
Romeo Podlogar 
 
Alenka Marjetič Žnider 
 
Peter Kralj«  
  
Med razpravo je svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ zastavil proceduralno vprašanje kdo glede na dogajanje na seji sploh vodi sejo, stari ali 
novi župan?  
 
Pred prekinitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 19.07 uri). Svetnica se je vrnila še med 
razpravo (ob 19.09 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.  
 
Ob 19.14 uri je župan za 5 minut prekinil sejo, de se svetniške skupine uskladijo glede predlaganega novega sklepa.  
Seja se je nadaljevala ob 19.20 uri. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.  
 
Po prekinitvi je svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ predlagal poimensko glasovanje o predlogu sklepa. Predlogu ni nasprotoval nihče.  
 
Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika g. Rado GLADEK/SDS/ in g. Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.      
 
Glasovanje o predlaganem novem sklepu: 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI« 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Romeo PODLOGAR/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA« 
Rado GLADEK/SDS/ -»PROTI« 
Miha PANČUR/SDS/ - »PROTI« 
Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA« 
Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA«. 
 
Predlagan nov sklep je bil s 5. glasovi »za« in 7. glasovi »proti« zavrnjen.    
 
Po glasovanju o novem sklepu, je svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/ želel vložiti amandma k sklepu. 
Župan je amandma zavrnil, ker je bil v skladu s poslovnikom vložen prepozno.  
 
Svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ je podal 
proceduralno pripombo, da se po poslovniku amandmaji vlagajo do konca razprave. Razprava je bila 
zaključena in že se je začel postopek glasovanja, zato ni več mogoče vlagati amandmajev.  
 



 

 
Svetnik g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ je predlagal 
poimensko glasovanje o predlogu sklepa in obrazložil svoj glas. Predlogu ni nasprotoval nihče.  
 
Sledilo je poimensko glasovanje o osnovnem sklepu, ki je bil objavljen v gradivu: 
 
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«. 
 
S 7. glasovi »za« in 5. glasovi »proti« je bil sprejet  
 

SKLEP 
o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

 
Občinski svet Občine Trzin potrjuje cene (navedene brez davka na dodano vrednost) za izvajanje 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja: 
 
1. Ravnanje s komunalnimi odpadki: 

1.1 Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1059 EUR/kg, od tega je: 
1.1.1 Cena javne infrastrukture  ................................ 0,0385 EUR/kg 
1.1.2 Cena storitve    ................................. 0,0674 EUR/kg 

 
1.2 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 0,2492 

EUR/kg, od tega je: 
1.2.1 Cena javne infrastrukture  ................................. 0,0609 EUR/kg 
1.2.2 Cena storitve    ................................. 0,1883 EUR/kg 

 
2. Navedene cene za izvajanje gospodarski javnih služb stopijo v veljavo dne 1. 5. 2016.          

 
3. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati cene podtočk 3.3 Obdelava določenih vrst 

komunalnih odpadkov in 3.4 Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov 3. točke Ravnanje s komunalnimi odpadki, določene v Sklepu o prilagoditvi cen 
komunalnih storitev z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja št.: 22-1/2013 z dne 24. 4. 2013, objavljen v Uradnem 
vestniku OT, št. 3/13. 

                                                                                              
4. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin.   
 
 
Po končanem glasovanju sta sejo zapustila g. Andrej Gril in g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik, d.o.o.  
 
 



 

K točki 4/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 
 

1) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
a) Predlaga, da se naredi magnetogram 22. redne seje, z dne 24.04.2013, v delu, ki 

obravnava celotno 1. točko dnevnega reda in magnetogram 23. redne seje, z dne 
12.06.2013, in sicer uvod v sejo do začetka 1. točke in 10. točko. Pismen zapisnik vsega 
kar je posnetega na magnetogramu.     

 
G. župan odgovori, da se bomo do predloga izjasnili do naslednjič.   
 
b) Svetnika zanima v kakšnem stanju je zadeva v zvezi s tožbo podjetja Jelovica glede 

gradnje vrtca? 
 
Po besedah g. župana je bila v zadevi Jelovica podana revizija, odgovora pa še ni bilo. Do sedaj je 
Jelovica v celoti izgubila na vseh stopnjah. Pri reviziji pa bi morale biti neke procesne napake. Takoj 
ko bo zadeva končana, bo občinski svet obveščen.        
  

2) Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: 
a) Ob novem izvozu iz Obrtno industrijske cone so bankine močno narite. Svetnico 

zanima, če jih je možno kakorkoli urediti.  
b) Na otroškem igrišču v Obrtno industrijski coni se pojavljajo potrebe po dodatnih 

klopeh oziroma mizah. Ker je tam sedaj kar veliko otrok, predlaga, da bi se dodalo še 
kakšno igralo. 

 
3) Rado GLADEK/SDS/: 
Predlaga, da se sestanejo na neformalnem sestanku, lahko tudi na kolegiju župana, in se 
brez gracioznih govoranc in kamer pogovorijo, kaj storiti glede cen komunalnih storitev. 

 
G. župan se s predlogom strinja in pove, da bo sestanek predlagal konec maja.  
 
 

4) Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/: 

Pove, da se strinja s tem kar sta povedala predhodnika. Strinja se s predlogom glede 
magnetograma sej in, da se razčisti kaj se je dogajalo na tisti seji.  
 
   

5) Gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in 
sokrajani/: 

Tako kot vsi ostali, je bil obveščen o tem, da čistilne akcije ne bo, ker so se prebivalci 
Trzina, kar zadeva odmetavanje odpadkov, poboljšali. Kljub temu pa opozarja na veliko 
količino odvrženih steklenic na poti od avtopralnice proti Bajerju, mimo Habatove deponije. 
To področje bi bilo dobro pregledati.    
 
G. župan pojasni, da je čistilna akcija sedaj predvidena v jesenskem času, ko bi jo združili z 
odstranjevanjem invazivnih rastlin, ki so tudi prisotne na tem koncu. Zagotovo se bo vse še enkrat 
preverilo, trenutno pa se je stanje, vsaj tam kjer je bilo preverjeno in po poročilih z lanske čistilne 
akcije, močno izboljšalo. Pojavljali so se dvomi ali akcijo obdržati ali ne, ne glede na to, da ostaja 
neka akcija osveščanja kot sama po sebi. Po drugi strani pa so s tem povezani tudi stroški, ki pa 
mogoče, vsaj kolikor zaenkrat kaže, niso bili ravno opravičeni, da bi se organizirala čistilna akcija v tej 
smeri. So pa v Trzinu društva, ki se tradicionalno ukvarjajo s tem in bodo vseeno izvedla čistilno 
akcijo, tudi brez golaža.  



 

K točki 5/ 
 
Letno poročilo Skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in 
Vodice »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« za leto 2015 je podrobneje 
predstavila vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Irena Karčnik.   
 
Med predstavitvijo je sejo za kratek čas zapustil svetnik, g. Romeo Podlogar (ob 19:40 uri). Prisotnih je 11 članov 
občinskega sveta.  
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije in Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za 
leto 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Sejo je zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
 
K točki 6/ 
 
Poročilo urednika občinskega glasila Odsev za leto 2015 je predstavila Metka Pravst, odgovorna 
urednica glasila Odsev.  
 
Seji se je zopet pridružil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 19.55 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine (Zaradi odsotnosti 
predsednika komisije. Komisija predlaga, da se del sredstev da v izboljšavo in modernizacijo grafične 
podobe in, da se po potrebi natisne dvojno številko, ki pa je določena že v odloku.) ter Anton 
PERŠAK, Odbor za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/, Metka PRAVST/odgovorna urednica glasila Odsev/, 
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
V nadaljevanju je Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/ predstavila še finančno poročilo o 
poslovanju občinskega glasila Odsev v letu 2015. 
 
Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider (ob 20.08 uri). Prisotnih je 11 
članov občinskega sveta. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje o obeh sklepih. 
 



 

Pred glasovanjem se je seji zopet pridružila svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider (ob 20.11 uri). Prisotnih je 12 
občinskih svetnikov. 
 
6.1. Svetniki in svetnice so najprej glasovali o poročilu urednice. Izid glasovanja: soglasno (12 glasov 
»za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za 
leto 2015, ki ga je predložil odgovorni urednik glasila Odsev in ugotavlja, da je ustrezno 
pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
6.2. Sledilo je še glasovanje o Finančnem poročilu. Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet se je seznanil s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2015 in 
ugotavlja, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
 
K točki 7/ 
 
V nadaljevanju seje je sledila točka Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – skrajšani 
postopek. Uvodna pojasnila je najprej podal župan, nato pa še Barbara Kovačič, strokovna sodelavka 
VII/1, ki je predstavila tudi Amandma št. 1 k Zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 
2015. Besedilo amandmaja se glasi: 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K ZAKLJUČNEMU RAČUNU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2015  
 
1. V 3. členu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2015 se številka »915.367,01 

EUR« nadomesti s št. »590.321,27 EUR«, številka »1.483.287,76 EUR« pa s št.  »1.808.333,50 EUR«. 
 

2. V posebni prilogi (Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 
vrstah namenskih sredstev) Zaključnega računa proračuna Občine Trzin za leto 2016 se obstoječa 
tabela Prihodki od najemnin – JKP Prodnik d.o.o. nadomesti s tabelo: 

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o. 
     

  
PRO. 
POST.  KONTO  OPIS 

PRENOS V 
2015 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2015 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2015 

REALIZACIJA 
2015 

PRENOS V 
2016 

PRIHODKI                 

    7103042 
Prihodki od drugih najemnin- 
poslovni najem Prodnik   286.212,36 286.212,36 286.213,04   

                  

    7103045 
Prihodki od neporabljene 
amortizacije - Prodnik 23.504,09 0,00 0,00 0,00   

ODHODKI                 

  0240 
Investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
kanalizacije (JKP Prodnik) 126.504,08 46.503,60 46.503,60 38.133,32   



 

    420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave       36.855,55   

    420801 Investicijski nadzor       0,00   

    420802 Investicijski inženiring       1.277,77   

    420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija       0,00   

  0275 Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85)    90.000,00 90.000,00 49.192,37   

    420402 Rekonstrukcije in adaptacije       47.282,63   

    420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave       0,00   

    420802 Investicijski inženiring       1.909,74   

  0276 
Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici 
Kamniškega bataljona    167.400,00 163.606,29 122.273,89   

    420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave       113.624,51   

    420801 Investicijski nadzor       1.818,15   

    420802 Investicijski inženiring       6.831,23   

  0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška    66.952,73 70.746,44 70.737,02   

    420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave       66.944,85   

    420801 Investicijski nadzor       1.071,13   

    420802 Investicijski inženiring       2.721,04   

  0271 
Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije 
odpadkov)    14.219,28 14.219,28 12.921,86   

    420500 
Investicijsko vzdrževanje in 
izboljšave       12.308,62   

    420801 Investicijski nadzor       116,24   

    420802 Investicijski inženiring       497,00   

  0231 
Mengeška cesta - modernizacija in obnova 
(vodovod, kanalizacija)        56.554,92   

    420402 Rekonstrukcije in adaptacije       56.554,92   

  0111 
NALOŽBE V VODOVOD- ZAMENJAVA 
SALONITNIH CEVI    40.566,14 40.566,14 13.365,68   

    402010 
Hrana, storitve menz in 
restavracij       27,22   

    402099 Drugi splošni material in storitve       363,11   

    420402 Rekonstrukcije in adaptacije       4.126,62   

    420801 Investicijski nadzor       1.148,73   

    420802 Investicijski inženiring       4.510,00   

    420899 
Plačila drugih storitev in 
dokumentacije       3.190,00   

      SKUPAJ         73.042,15 

 

Obrazložitev:  
Prihodki od najemnin – JKP Prodnik d.o.o. so namenska sredstva, ki se namensko porabijo  za investicije v 
infrastrukturo (obnova vodovoda in kanalizacija). Ob pripravi gradiva smo pomotoma izpustili PP 0275 
Obnova vodovoda Mengeška cesta (72a-85), PP 0276 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici 
Kamniškega bataljona, PP 0277 Obnova vodovoda Habatova-Mengeška, PP 0271 Javna higiena (CRO 
Dob, ločene frakcije odpadkov), PP 0231 Mengeška cesta (vodovod, kanalizacija) ter PP 0111 Naložbe v 
vodovod. Skladno s tem se v tabelo Prihodki od najemnin – JKP Prodnik d.o.o. doda realizacija na prej 
omenjenih proračunskih postavkah. Višina namenskih sredstev, ki se prenesejo v leto 2016 iz naslova 
prihodkov od najemnin – JKP Prodnik d.o.o. se zniža iz 398.087,89 EUR na 73.042,15 EUR. 
 
Navedena sprememba vpliva tudi na skupno stanje namenskih sredstev prenesenih v leto 2016. Skupna 
višina namenskih sredstev katera se prenesejo v leto 2016 se zniža iz 915.367,01  EUR na 590.321,27 EUR. 
V sled tega se višina nenamenskih sredstev poviša iz 1.483.287,76 EUR na 1.808.333,50 EUR. Skladno s 
tem se popravi tudi  3. člen Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2015. 
 
                                                                                                      Peter Ložar, l.r. 
                                                                                    Župan« 



 

Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljala sta Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani/ in 
župan Peter LOŽAR. 

 
Po razpravi je najprej sledilo glasovanje o predlogu Amandmaja št. 1 k Zaključnem računu Proračuna 
Občine Trzin za leto 2015, ki je bil sprejet s 7. glasovi »za« in nobenim »proti«. 
 
Nato je sledilo še glasovanje o osnovnem sklepu, ki se mu doda besedilo »vključno s sprejetim 
amandmajem«. S 7. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 13. redni seji dne 13.04.2016 obravnaval in sprejel Zaključni 
račun Občine Trzin za leto 2015 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o 
zaključnem računu Občine Trzin za leto 2015, vključno s sprejetim amandmajem.  
 
Odlok o zaključnem računu Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Trzin za leto 2015 se objavi na spletni 
strani Občine Trzin. 
 
Sejo sta zapustili ga. Valentina Hvala in ga. Barbara Kovačič. 
 
 
K točki 8/ 
 
Pod to točko dnevnega reda je poročal Marcel Koprol, predstavnik nadzornega odbora. 
 
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.  
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet  

 
SKLEP 

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

stroški izvedbe protokolarnih dogodkov za leto 2014. 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Sejo je zapustil g. Marcel Koprol.  
Ker je seja potekala že več kot 3 ure, je pred 9. točko dnevnega reda, župan navzoče povprašal, če želijo, da se seja 
prekine za pet minut ali želijo nadaljevati. Svetniki so se strinjali, da se seja nadaljuje.  
 
 
K točki 9/ 
 
Predloge pod to točko je predstavila članica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 
promocijo občine, Nuša Repše. Komisija predlaga: naziv častne občanke se podeli Jožefi Valenčak; 
zlate plakete se ne podeli; srebrne plakete se ne podeli; bronasta plaketa se podeli Mateji Kolenc in 
Dušanu Kosirniku; nagrada pa Društvu mladi gasilec Trzin. 



 

Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
S 7. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije OS za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016. 
Prejemniki občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemnik 
nagrade pa denarno nagrado v neto znesku 500,00 EUR. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN 

PROMOCIJO OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2016 
 
1. Naziv častne občanke za zasluge pri uresničevanju dejavnosti na področju družbenih 

dejavnosti občine Trzin, se podeli gospe Jožefi VALENČAK. 
 

2. Zlate plakete se ne podeli. 
 

3. Srebrne plakete se ne podeli. 
 

4. Bronasto plaketo za nesebično in požrtvovalno delo v gasilstvu prejme: gospod Dušan 
KOSIRNIK. 
 

5. Bronasto plaketo za pomoč pri delovanju gasilskega društva na organizacijskem in 
operativnem področju ter predano delo prejme: gospa Mateja KOLENC. 

 
6. Nagrado za izjemen pristop do mladih in s tem tudi širitev gasilstva med mladimi prejme: 

Društvo Mladi gasilec Trzin. 
 
 
K točki 10/ 
 
Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila 
predlog komisije za nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Komisija 
predlaga, da se za nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe imenuje g. Dušan Kosirnik. 
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

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

 
 



 

1. člen 

V tretji alineji 1. člena Sklepa o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, št. 9-7.1/2015, z dne 11.11.2015 (Uradni vestnik OT, št. 9/15) se ime in priimek 
»Blanka Jankovič« nadomesti z imenom in priimkom »Dušan Kosirnik«.  
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
K točki 11/ 
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda je župan podal razloge za sprejem Sklepa o sprejemu pobude za 
začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za manjše območje znotraj 
enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE - 1. del. 
 
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 (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

o sprejemu pobude za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora z oznako NT 4/1 PESKE - 1. del 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 20:35 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


