
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 14-00/2016 
Številka zadeve: 9000-0005/2016-26 
Datum: 24.06.2016 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 15. junija 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/, 
gospa Dunja ŠPENDAL/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/, gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš 
dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Barbara KOVAČIČ, ga. Valentina HVALA, ga. Sida 
VALENTINČIČ in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičila: ga. Polona GORŠE PRUSNIK. 
 
Navzoči vabljeni:  

 predsednica Občinske volilne komisije, ga. Biserka ČIČEROV, pri 1. točki dnevnega reda, 

 predstavnica Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, d.o.o., ga. Meta LEVSTEK, pri 2. 
točki dnevnega reda, 

 predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., g. Aleš STRAŽAR, ga. Ingeborg 
WASCHL in g. Matjaž DRAKSLER, pri 3. točki dnevnega reda, 

 predstavnica nadzornega odbora, ga. Elda ROMAC,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST, 
 



 

Opravičeno odsotna: ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica Centralne čistilne naprave Domžale – 
Kamnik, d.o.o.. 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje: 
 

 zapisnik 13. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 13. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (12 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 13. 04. 2016, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 14. redne seje:  

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 14. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.  
  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 14. redne seje: 
G. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ je predlagal umik 6. 
točke dnevnega reda z naslovom Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani 
postopek z dnevnega reda seje. Obrazložitev: Kot je že povedal na Statutarno pravni komisiji, on in 
svetniška skupina Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov, predlagata umik točke 
Rebalans proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek z dnevnega reda seje. Skrajšani 
postopek je natančno predviden v Poslovniku Občinskega sveta občine Trzin, kjer v 142. členu piše, 
da svet odločitev iz prvega odstavka tega člena lahko sprejme samo kadar gre za: - manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve odlokov; - prenehanje veljavnosti posameznih določb odlokov ali 
celotnega odloka; - zmanjšanje materialnih in drugih obveznosti podjetij, zavodov organizacij ali 
občanov. V tem rebalansu je med drugim tudi velika investicija, o kateri pa občinski svet sploh še ni 
razpravljal, tako, da to ne morejo biti manjše spremembe. Zato predlaga umik točke z dnevnega reda 
in, da se o investiciji in umestitvi v proračun razpravlja na redni ali izredni seji občinskega sveta. Kot 
je bilo pred volitvami obljubljeno, da se bo delalo transparentno in z dogovarjanjem ter iskanjem 
najboljših rešitev za veliko večino občanov Trzina. Predlog je, da se točka umakne z dnevnega reda. 
 
G. župan predlaga, da točka ostane na dnevnem redu, kar je edino logično, glede na to, da se 
rebalans proračuna povsod sprejema kot enofazni. Kar zadeva povišanje, pa je to demagogija. Gre 
dejansko le za načrt razvojnih programov in še ni nikjer odobreno. Večina oziroma glavnina 
investicije za Dom zaščite in reševanja (DZiR) je predvidena v letu 2018, kar pomeni, da je to samo 
začetek oziroma za dokumentacijo. To je logično, pravilno in preverjeno, zato je pravzaprav 
demagoško trditi, da se vključuje investicija v celoti. Na podlagi investicijskega programa, za katerega 
je občinska uprava ugotovila, da je bil pravilno izpeljan, se vključuje v načrt razvojnih programov. 
Edina nova postavka je PP0279. V gradivu je zapisano, da mora biti proračunska postavka v skladu z 
Zakonom o javnih financah, v roku 30. dni, usklajena z načrtom razvojnih programov. To je tudi 



 

razlog, da se proračunska postavka vključuje. V načrtu razvojnih programov je na primer tudi 
komasacija kmetijskih zemljišč (310.000,00€). Kdaj se je o tem razpravljalo in določalo sredstva ter 
obseg investicije na občinskem svetu? Nikoli, zato ker občinska uprava odpre postavko, da sploh 
lahko začne z dejavnostmi. Na začetku se sredstva jemljejo s postavke PP0036, potem pa je za 
izvajanje operacij potrebna postavka. Ravno tako je pri Domu zaščite in reševanja, za pridobivanje 
papirjev za potrebe natečaja. Zakaj potem drugje ni težava, da se je vključilo v načrt razvojnih 
programov? Drugi primer je razširitev izhoda iz Obrtno industrijske cone, ki je bil umeščen v načrt 
razvojnih programov že leta 2013. Takrat je bilo na osnovi projekta, ki ga je pripravila Direkcija za 
promet (sedaj se imenuje Direkcija za infrastrukturo), predvidenih 15.000,00€. V načrtu je lepo 
vidno, kako se je z novim dogovorom, ki je bil dosežen v letošnjem letu, vrednost zmanjšala. Šele 
takrat ko dejansko pride do projekta, ko se lahko vrednoti, se lahko vidi kakšna bo cena. In cena se 
zniža, kar pričakuje tudi pri Domu zaščite in reševanja, ki je bil uvrščen zato, da se lahko sploh prične 
z vsemi operacijami, kar je pravilno in preverjeno na Ministrstvu za finance. Dokler ne bo prejel 
drugega mnenja, smatra, da je mnenje Ministrstva za finance pravilno. Svetniki so v prilogi gradiva 
prejeli kratek povzetek vseh mnenj, ki jih je občinska uprava pridobila. Možen je tudi ogled na spletni 
strani. Samo Priročnik za pripravo proračuna za leto 2016 – 2017 predstavlja približno pol tega 
gradiva. Občinska uprava je v zadnjih dneh vse natančno preverila, zato z gotovostjo lahko trdi, da je 
vse pravilno. Načrt razvojnih programov je osnova za to, da se s projektom sploh lahko starta. 
Potem se bodo šele lahko začeli na občinskem svetu pogovori o tem kakšen bo obseg. V pripravi je 
natečajna naloga preko Arhitekturne zbornice. Tudi pri pripravi investicijskega programa so bili 
pristni strokovnjaki, ki poznajo mere gasilskih vozil, standarde in vse ostalo. Vse to bo še stvar 
pogovorov na občinskem svetu. S tem rebalansom se vključuje le približno 44.000,00€ za 
dokumentacijo. Naslednji primer je odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – 
Kamnik, kjer je načrt razvojnih programov iz leta 2000, ko se še niti ni vedelo ali bo financirano s 
strani Evropske unije in v kakšnem obsegu bo projekt. Kar zadeva skrajšani postopek, pa je 
potrebno dobro pogledati, saj se z rebalansom v proračunu za leto 2016 obveznost zmanjšuje z 
dobrih 300.000,00€ na 250.000,00€. Kot predlagatelj vztraja na tem, da se ta točka obravnava, bo pa 
predlog dal na glasovanje.  
 
G. Podlogar poudari, da 142. člen poslovnika določa, da svet lahko na predlog predlagatelja odloka, 
če s tem soglaša pristojno delovno telo sveta…Pristojno delovno telo sveta ni zavzelo nobenega 
stališča, niti ni obravnavalo tega predloga, da se obravnava po skrajšanem postopku. To delovno telo 
je v obravnavo prejelo le sam rebalans. Odbor za finance in premoženje bi moral podati predhodno 
soglasje, ki pa ga ni bilo. Na takšen način so se umeščali investicijski projekti v preteklosti, danes pa 
je zgodovinski dan in upa, da se bo s potrditvijo pod prvo točko zgodila res dobra stvar za Trzin.   
 
G. župan svetnika povpraša, če bo odstopil. 
 
G. Podlogar nadaljuje, da je to želja vsakogar, ki ravna nezakonito na svojem področju in, da je med 
njimi žal na dobri poti tudi župan, da postane človek, ki ga bo potrebno zelo nadzirati, glede na to 
kar počne, vodi naprej občinski svet na nezakonit način. Potrebno je priznati, da se je brez sklepa 
občinskega sveta že postavil temeljni kamen investicije. Nič naj še ne bi bilo odločeno, temeljni 
kamen pa je že položen na mesto, ki še ni bilo določeno. To pomeni, da se prehiteva in naroča 
študije vnaprej, brez sklepa občinskega sveta, brez strokovnih podlag, itd. Zato predlaga občinskemu 
svetu, da to točko izvzame iz dnevnega reda in, da se potem postopek za investicije izpelje tako kot 
je pravilno, legitimno in transparentno.  
 
Župan predlaga glasovanje o umiku točke 6. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – 
skrajšani postopek z dnevnega reda seje. Predlog za umik točke je bil s 5. glasovi «za« in 7. glasovi 
»proti« zavrnjen.   
 
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 10 točk. 
  
S 7. glasovi »za« in 5. glasovi »proti« je bil sprejet 



 

DNEVNI RED: 
1. Sklep o potrditvi mandata občinskemu svetniku/občinski svetnici; 
2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 

občinske socialne pomoči; 
3. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, ki ga izvaja Javno podjetje 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.; 

4. Seznanitev s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik za leto 2015; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe 
odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015 in Poročilom o izvajanju gospodarske 
javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2015; 

5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
6. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek;  
7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2015; 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava; 
9. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin 

za leto 2016 in 2017; 
10. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.  

 
 
K točki 1/ 
 
Pod prvo točko dnevnega reda je dodatna pojasnila najprej podala predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak. Poročilo pa je predstavila predsednica 
Občinske volilne komisije, Biserka Čičerov, ki je pojasnila, da je Dunja Špendal naslednja izvoljena 
kandidatka za članico občinskega sveta, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, 
ki mu je prenehal mandat. 
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in 
župan Peter LOŽAR.  
 
Po kratki razpravi je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
o potrditvi mandata občinski svetnici 

 
1. Zaradi prenehanja mandata dosedanjemu občinskemu svetniku, Občinski svet Občine Trzin, 

potrjuje mandat članice občinskega sveta naslednji izvoljeni kandidatki za članico občinskega 

sveta Občine Trzin – Dunji ŠPENDAL, Trzin, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen član 

občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

Po glasovanju je ga. Dunja Špendal nastopila mandat občinske svetnice. Ob tem je pozdravila vse navzoče in se jim 
zahvalila. 
 
Na seji je prisotnih vseh 13 članov občinskega sveta.   
Sejo je zapustila ga. Biserka Čičerov, predsednica Občinske volilne komisije.  
 



 

 
K točki 2/ 
 
Razloge za sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske socialne pomoči je podala 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 
Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za 
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in ga sprejel v predloženem 
besedilu. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjeta Trstenjak. 
 
 
K točki 3/ 
 
Letno poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode za leto 2015, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, 
d. o. o. je navzočim predstavila Meta Levstek, predstavnica JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o.. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Marjeta ZUPAN, 
namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Meta 
LEVSTEK/predstavnica JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o./, župan Peter LOŽAR, Edward 
Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Po končani razpravi je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju obvezne občinske 
gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Centralna 
čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o. za leto 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Meta Levstek, predstavnica JP CČN Domžale- Kamnik, d.o.o.. 
 
 
 
 



 

K točki 4/ 
 
Gradivo pod to točko so dodatno obrazložili predstavniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik 
d.o.o., ga. Ingeborg Waschl, g. Matej Kovačič in g. Matjaž Draksler. 
 
4.1/ Poročilo o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 
2015 ter Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 
2015 je predstavil Aleš Stražar.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
je pojasnil, da za vsa tri poročila velja, da so pripravljena v skladu z veljavno zakonodajo.); Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja (Odbor se je skupaj 
seznanil z vsemi štirimi poročili in jih tudi sprejel.) ter Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika 
Odbora za finance in premoženje (Odbor se je seznanil z vsemi poročili in predlaga občinskemu 
svetu v sprejem). 
 
V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, Aleš STRAŽAR/predstavnik JKP Prodnik, d.o.o./, župan Peter LOŽAR in Peter 
KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/. 
 
Po razpravi je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o pitni vodi iz vodovodov v 
upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o., izdelal pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano, Oddelek za okolje in zdravje Kranj.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Aleš Stražar, predstavnik JKP Prodnik, d.o.o.  
 
 
4.2/ O izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015 je 
poročala predstavnica JKP Prodnik, d.o.o. Ingeborg Waschl. 
 
O Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015 
sta razpravljala Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in 
Ingeborg WASCHL/predstavnica JKP Prodnik, d.o.o./. 
 
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2015 je 
predstavil Matjaž Draksler, predstavnik JKP Prodnik, d.o.o. 
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik statutarno pravne komisije (Komisija je 
vsa tri poročila obravnavala v paketu in ugotovila, da so pripravljena po zakonodaji. Gospod 
Podlogar je bil mnenja, da bi naj poročilo za Občino Trzin vsebovalo podatke o variabilnih stroških 
in, da bi bilo posebej zanimivo za ravnanje z odpadki.). 
  
O Poročilu o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2015 so 
razpravljali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Matjaž 
DRAKSLER/predstavnik JKP Prodnik, d.o.o./ in Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, 
lista odgovornih aktivnih občanov/. 
 



 

Sledi glasovanje o predlaganem sklepu. Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

(1) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  

(2) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.  

(3) Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki v Občini Trzin za leto 2015, ki ga je posredovalo Javno 
komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po glasovanju sta sejo zapustila predstavnika JKP Prodnik d.o.o., ga. Ingeborg Waschl in g. Matjaž Draksler.   
 
 
K točki 5/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 
 

1) Gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
         V kakšni fazi je načrtovanje obvoznice za Mengeško cesto in kakšni so nadaljnji načrti? 
 
Sejo je na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.34 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.  
 
G. župan upa, da bo lahko dodatna pojasnila podal že na kolegiju, ki bo v torek, 28.06.2016, kar je 
omenil že na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na sestanku z ministrom, je 
bila prva zahteva, da se transport zopet vrne nazaj na avtoceste, kamor spada. Po nekaterih podatkih 
DARS-u uhaja približno dve tretjini prometa, kar je zares sramotno. To je v lanskem letu na sestanku 
namestniku direktorja DARS-a tudi povedal. DARS je to vzel na znanje, vendar pa mora država 
spremeniti zakonodajo na tem področju. Ne gre samo za problem občin Trzin, Mengeš, Domžale in 
posledično Vodic in Komende, ampak je to dejansko problem skoraj celotne Slovenije, saj se tovorni 
oziroma tranzitni promet, ki bi moral potekati samo po avtocestah in plačevati cestnino za 
uničevanje cest in na nek način tudi za onesnaževanje okolja, vozi po lokalnih ali državnih, 
magistralnih cestah, ki so brezplačne. To je prva stvar, ki bi bila zagotovo rešljiva s spremembo 
zakonodaje in učinkovitejšim nadzorom. Druga stvar, ki so jo predstavniki občine zahtevali na 
sestanku, je bila dolgoročno zagotovilo, da je potrebno vrniti trzinsko obvoznico nazaj v načrte. Ta 
obvoznica je bila pred mnogimi leti uvrščena v načrte, vendar pa je težava v tem, da je bila trasa 
določena 50 metrov stran od občinske stavbe in se je končala pri znamenju in nazaj. Na nek način je 
dobro, da se ta predlog ni uresničil, po drugi strani pa je škoda, da obvoznica ni ostala vsaj v načrtih, 
saj bi se bilo s tem veliko lažje spopadati s pristojnimi ministrstvi. Leta 2009 se je v Občinskem 
prostorskem načrtu podala sprememba namembnosti za traso, ki je v eni izmed treh študij, ki je 
pokazala najboljšo možnost. Gre za traso, ki poteka od Ihana – izvoz Študa, med Depalo vasjo in 
Stobom, naprej na Loško cesto, na koncu Mengeške. To bi bila neka celota, ki bi omogočala 
vertikalno os od juga proti severu na našem koncu. Drugo vprašanje pa je še obvoznica Želodnik – 
Vodice. Računa, da bi že do 28.06. morali imeti sestanek na ministrstvu in bi potem lahko pripravil 
poročilo za kolegij.  
 
Med županovim odgovorom se je seji zopet pridružila svetnica, ga. Klavdija Tretjak (ob 18:35 uri). Spet je prisotnih 
vseh 13 članov občinskega sveta.  



 

G. Kralja zanima ali ni bila podana iniciativa občinam, da lahko same poskrbijo za dokumentacijo? 
 
G. župan odgovarja, da še ne in, da sedaj potekajo pogovori o tem. Gre za zelo kompleksno zadevo. 
Največja težava je v tem, da bi ta obvoznica še vedno sodila v državni prostorski načrt. Vendar pa 
mora država na dolgi rok potem tudi zagotoviti sredstva. Tukaj pa nastane težava, kako vključiti v 
državni prostorski načrt, ker država nima sredstev. Za to, da bi se občine tega same lotile, sicer 
obstaja neko načelno soglasje Domžal, Mengša in Trzina.  
 

2) Gospod Miha PANČUR/SDS/: 
Predlaga, da se na najbolj izpostavljenih prehodih za pešce postavijo elementi za 
slepe, da jih slepa oseba lahko zatipa. Mogoče se poraja vprašanje koliko je v Trzinu 
slepih, vendar pa mogoče ni prav, da se na to gleda tako, saj gre tukaj tudi za nek 
odraz razvitosti kraja.  

 
G. župan se s predlogom strinja. Pred časom so na Direkciji za infrastrukturo potekali pogovori 
glede javne razsvetljave. Predstavniki direkcije, ki skrbi za semaforje, so povedali, da bodo v letu ali 
dveh obnavljali semaforje na štiripasovnici. Za dva semaforja, ki sta občinska, pa se bo tudi preverilo 
ali je potrebno soglasje direkcije. V vsakem primeru pa se bo to posredovalo naprej. 
 

3) Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/: 
Želi nekaj več informacij v zvezi s temo, ki jo bo župan predstavil po seji občinskega 
sveta.  

 
G. župan pojasni, da to ni točka dnevnega reda in tudi ne razširitev dnevnega reda, ampak bo 
potekal le neformalni pogovor po koncu seje.  
 

4) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
a) Predlaga, da se na dnevni red naslednje seje ali ene izmed naslednjih sej, uvrsti točka 

dnevnega reda z naslovom: Razprava o reševanju pogojev dela za gasilsko društvo v 
Trzinu. Da se svetnike seznani s tem kakšne so težave, kakšne so strokovne potrebe, 
kakšne so po mnenju strokovnjakov potrebe glede na velikost Trzina; da se pripravijo 
različne variante reševanja te problematike in načrt kaj bo s starim gasilskim domom, 
v primeru variante, ki predvideva gradnjo novega doma. Pričakuje, da se bo na 
dnevni red uvrstila točka, ki bi, kot je povedal poveljnik gasilskega društva, morala 
biti že leta 2010 ali prej, da se bomo potem lahko transparentno pogovarjali in sprejeli 
kvalitetno odločitev na kakšen način rešiti problematiko pogojev dela za gasilsko 
društvo Trzin. Zraven se lahko predvidi tudi različne variante reševanja problematike 
kar zadeva civilno zaščito in se občinske svetnike seznani s konkretnimi potrebami 
civilne zaščite.  
 

G. župan opozori, da je gasilsko društvo nekaj drugega kot pa sistem zaščite in reševanja. 
 
G. Podlogar doda, da gre za varstvo pred požarom. 
 

b) Vprašanje je podal že na odborih. Svetnika zanima kronologija dosedanjih pogovorov 
Občine Trzin glede reševanja problematike varstva pred požari. Zanima ga kdo, kje, 
kdaj in zapisnike teh pogovorov, da bo razvidno, kako je sploh prišlo do dokumentov, 
ki so predlagani v predlogu rebalansa.  

 
G. župan odgovori, da bo vse predstavil na kolegiju občinskega sveta, ki bo v torek, 28.06.2016.  
 
G. Podlogar želi pismen odgovor in pojasni, da bo v času kolegija službeno odsoten. 
 



 

Ob koncu župan doda še, da se bomo s to problematiko spopadali še večkrat, preden bo prišlo do 
končne rešitve.   
 
 
K točki 6/ 
 
Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek je najprej na kratko predstavil 
župan, nato pa podrobneje še Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1.  
 
Stališča delovnih teles so predstavili: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije 
(Predsednik je pojasnil, da je bil g. Podlogar mnenja, da gradivo ni primerno pripravljeno z 
upoštevanjem 142. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin, ki govori o skrajšanem 
postopku. Pri glasovanju o primernosti priprave predloženega gradiva, je bilo razmerje 2 za in 2 
proti. Res pa je, da predsednik tokrat ni zapisal standardnega stavka, da v kolikor prihaja do 
neskladnosti, velja zakon.); Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo 
okolja; Edward Justin JERAK, predsednik Odbora za gospodarstvo in kohezijo ter Komisije za 
informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, 
predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo; Romeo PODLOGAR, predsednik 
Odbora za okolje in prostor (Odbor je presodil, da je to materija s področja Odbora za finance.); 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 
društev; Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha 
PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in 
pritožbe in Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.          
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, Sida VALENTINČIČ/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, Peter KRALJ/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/. 
 
Pred zaključkom razprave je svetnik g. Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ podal 
proceduralno pripombo, da se dve listi strinjata z gradnjo gasilskega doma in, da o tem ni bilo nikoli 
nobenih pomislekov. Imata pa vprašanja glede velikosti in vseh proceduralnih postopkov, ki so bili 
zelo očitno kršeni, zato najavlja, da pri tem ti dve listi ne bosta sodelovali in najavlja obstrukcijo. Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov in Lista Trzin je naš dom zapuščata sejo.  
 
Ob 19:22 uri so sejo zapustili svetniki Liste Trzin je naš dom (ga. Marjeta Zupan in g. Valentin Kolenc) in Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov (ga. Alenka Marjetič Žnider, g. Peter Kralj in g. Romeo Podlogar). 
Na seji je prisotnih 8 članov občinskega sveta. 
 
Seja se je nadaljevala z razpravo. Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/, Edward Justin 
JERAK/Lista združeni Trzin/, Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/ in Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/.  
 
Po končani razpravi je bil soglasno (z 8. glasovi »za«) sprejet 
 

SKLEP  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 14. redni seji, dne 15.6.2016, obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016 po skrajšanem postopku, predložen v obliki 
Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga splošnega dela in 
posebnega dela Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga Načrta razvojnih 
programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 in Obrazložitve Rebalansa Proračuna Občine 
Trzin za leto 2016 kot celote.  



 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavijo 
na spletni strani Občine Trzin. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2016 začne veljati 
naslednji dan  po objavi. 
 
 
K točki 7/ 
 
V nadaljevanju seje je Barbara Kovačič predstavila Konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 
2015. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter župan, za 
Odbor za finance in premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (8 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na 
dan 31. 12. 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem Vestniku Občine Trzin. 
 
Po glasovanju so sejo zapustile ga. Sida Valentinčič, ga. Valentina Hvala in ga. Barbara Kovačič.  
 
 
K točki 8/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja 
javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v prvi obravnavi je podal 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 župan, za Odbor za finance in premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika 
odbora.). 
 
Razpravljali so: Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, Nuša REPŠE/Lista za trajnostni 
razvoj Trzina - Tone Peršak in sokrajani/ in župan Peter LOŽAR. 

 
Sledilo je glasovanje. Soglasno (8 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu 
Občine Trzin v prvi obravnavi ter ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
 
K točki 9/ 
 
Pod to točko dnevnega reda je obrazložitev podal župan. 



 

Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in župan, za 
Odbor za okolje in prostor (Zaradi odsotnosti predsednika odbora.) ter za Odbor za finance in 
premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (8 glasov »za«) je bil sprejet  

 
S K L E P  

  
Sprejme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Trzin za leto 2016 in 2017. 
 
 
K točki 10/ 
 
Župan je podal obrazložitev tudi pod zadnjo točko dnevnega reda.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za okolje in prostor (Zaradi odsotnosti predsednika odbora.) ter župan, za Odbor za finance 
in premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (z 8. glasovi »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

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

Kat. občina Parc. številka           površina [m²] 

1961-TRZIN 1646/146 40 
 
 

 
                 

     
 

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

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:53 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


