
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 15-00/2016 
Številka zadeve: 9000-0007/2016-23 
Datum: 21.09.2016 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 14. septembra 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/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha 
PANČUR/SDS/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičili: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Valentin 
KOLENC/Lista Trzin je naš dom/. 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara KOVAČIČ, ga. Sida VALENTINČIČ in ga. Barbara 
GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili:/  
 
Navzoči vabljeni:  

 predstavnik podjetja AS Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN, pri 2. točki dnevnega reda,  

 predstavnik podjetja D plan, d.o.o., g. Smiljan BUZETI, pri 3. točki dnevnega reda, 

 predsednica nadzornega odbora, ga. Katarina KADUNC,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST. 
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 



 

Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 10 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje: 
 

 zapisnik 14. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 14. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (10 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 06. 2016, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 15. redne seje:  

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 15. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.  
  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 15. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.  
 
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 10 točk. 
  
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev Občinskega sveta s Polletnim poročilom župana o izvrševanju in realizaciji 
proračuna v prvi polovici leta 2016; 

2. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del; 

3. Sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del; 

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;  
5. Stanovanjski program v Občini Trzin za obdobje od leta 2016 do 2020; 
6. Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora; 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava;  
8. Volitve in imenovanja:  

8.1 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za 
finance in premoženje; 

8.2 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Statutarno 
pravne komisije;  

8.3 Sklep o soglasju k imenovanju Mojce Likar iz Občine Mengeš za predstavnico 
ustanoviteljev v Svetu OŠ Roje; 

9. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin – skrajšani 
postopek; 

10. Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članice Nadzornega 
odbora Občine Trzin.  

 



 

K točki 1/ 
 
Polletno poročilo župana o izvrševanju in realizaciji proračuna v prvi polovici leta 2016 je najprej na 
kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še Barbara Kovačič, strokovna sodelavka VII/1. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in župan, za 
Odbor za finance in premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
Seji se je pridružila odgovorna urednica glasila Odsev, Metka Pravst.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je na 15. redni seji, 14. septembra 2016, seznanil s Polletnim 
poročilom župana o izvrševanju Proračuna Občine Trzin za leto 2016 in ocenjuje poročilo 
kot ustrezno in dovolj nazorno.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in na spletni strani Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Sejo je zapustila ga. Barbara Kovačič.  
 
 
K točki 2/ 
 
Razloge za sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del je najprej na 
kratko predstavil župan, nato pa sta podrobnejšo obrazložitev podala še Sida Valentinčič, višja 
svetovalka župana za okolje in prostor ter Andrej Poglajen, predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o.. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za 
gospodarske javne službe in varstvo okolja ter župan, za Odbor za finance in premoženje (Zaradi 
odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Andrej POGLAJEN/predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o./ in Edward Justin 
JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del 
 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 2/5-2 SNUGOVEC – JUG – 1. del. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 



 

Po glasovanju je sejo zapustil g. Andrej Poglajen, predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o.. 
 
 
K točki 3/ 
 
Kratko obrazložitev pod to točko je podal župan, podrobnejšo pa Smiljan Buzeti, predstavnik 
podjetja D plan, 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 župan, za Odbor za 
finance in premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.). 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

o sprejemu dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
manjše območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del 

 
Sprejme se dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše 
območje znotraj enote urejanja prostora NT 4/1 PESKE – 1. del. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Smiljan Buzeti, predstavnik podjetja As Teprom, d.o.o.. 
 
 
K točki 4/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 
 
 

1) Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/: 
S strani stanovalcev na Ploščadi dr. Tineta Zajca, je prejel pobudo, da se nekaj ukrene 
glede dreves oziroma zelenja, ki raste na cesto. Na to je pred časom na občinskem 
svetu že opozarjala tudi svetnica Nuša Repše. Za višje avtomobile ali kombije je prevoz 
zelo otežen ali celo onemogočen. Med seboj se nekako ne morejo dogovoriti, zato so 
prosili, če se lahko kaj ukrene v zvezi s tem.  

 
G. župan pove, da so prvič redarji že posredovali in so tudi že postrigli in odstranili. Vendar pa je 
težava pri zelenju, da ponovno zraste in tako je sedaj ponovno zraslo, zato bo potrebna trajnejša 
rešitev. Druga težava pa sta dve hiši, od katerih je ena že v lasti banke, torej je bila zasežena. Pri tej 
hiši se seveda nihče ne ukvarja s tem in zato je tam tudi najhujše. Kar zadeva drugo hišo, pa naj bi bil 
lastnik nekje v tujini.    
 
G. Jerak doda, da so pri eni izmed hiš smreke, ki so zelo moteče. 
 
G. župan pojasni, da je točno tam lastnik banka. Glede na to, kar se dogaja s podlubniki v nižinah, 
bo verjetno potrebno večino smrek odstraniti. Je pa odvisno tudi od tega, koliko bodo dopuščala 
sredstva. Ker pa gre tukaj za urbano okolje, kjer je drugače kot v gozdu, gozdarji ne bodo izdali 
odločbe. Medtem ko se je pa v gozdovih že začelo intenzivno krčenje, saj to je ena izmed težav. 
Občina bo pozvala banko, vendar pa bo težko.   



 

G. Jeraka zanima, če drugega vzvoda ni, glede na to, da je to cesta in je v interesu, ker moti cestni 
promet? 
 
Po besedah g. župana je težava ravno v tem, da ne. Seveda vedno obstaja civilna tožba, če gre za 
privatno zemljišče. V kolikor pa je na občinskem zemljišču, pa je to drugače. 
 
G. Jerak se sprašuje, če to res raste povsem ob meji. Ne ve, ali je na tistih parcelah meja čisto do 
robnika.   
 
G. župan potrdi, da je tam meja skoraj do robnika, oziroma odvisno spet kje. Vendar pa je težava v 
tem, da, če bi občina to samovoljno požagala, če bi recimo bilo res, da je nevarno, bi se seveda prej 
pozanimali na čigavi zemlji se nahaja. V vsakem primeru pa bo občina pozvala banko, naj to uredi. 
Če pa se izkaže, da je na občinskem, potem pa je zadeva drugačna. 
 
G. Jerak pripomni, da bi mogoče zaradi varnosti v prometu, kar je lahko dejansko vzrok tam. Na 
nekaterih mestih se je potrebno umakniti povsem na polovico nasprotnega pasu, da se izogneš, kar je 
nevarno. Tam vozi veliko ljudi. Pojavlja pa se še ena težava, ki je predvsem kritika na starše. Tam so 
parkirni prostori, kjer je možno parkirati, vendar pa je nekaterim staršem preveč tistih 30 metrov in 
parkirajo kar na pločniku ob vrtcu, kjer ni prostor za ustavljanje. Tam je včasih zelo veliko 
avtomobilov.     
 
G. župan pojasni, da toliko parkirišč, kot bi jih potrebovali takrat, ko se zgodi konica, je skorajda 
nemogoče, pa tudi neumno, zagotoviti, če upoštevamo, da je spodaj, kjer so parkirišča, vse prazno. 
   
G. Jerak potrdi, da je tam vse prazno in, da bi starši morali le 30 ali 40 metrov peš, ampak se raje 
pripeljejo pred vrata. Potem je pol avtomobila na plačniku, pol pa na cesti. Takrat ko se je ta ulica 
sanirala, ko se je na novo zgradil pločnik, je bila ta ulica zožana. Cesta je približno za 30 ali 40 
centimetrov ožja, kot je bila. To je lepo vidno, če pogledamo proti garažam pri vrstnih hišah, kjer je 
vidno, kako je bil prej robnik, ki je bil postavljen v isti liniji, sedaj pa je zamaknjen navznoter. Dva 
avtomobila se sicer nekako srečata, če pa je tam parkiran avto, pa je normalna vožnja onemogočena. 
Predlaga, da bi se mogoče pozvalo starše, da pravilno parkirajo. Če je zasedeno, ne morejo kar pustiti 
avtomobila. 
 
Po besedah g. župana so o tem razpravljali na roditeljskem sestanku in ravno gospa, ki je bila 
prisotna na sestanku, je potem naslednji dan zopet pustila avto na sredini. Kar se tiče dreves, pa bo 
inšpektorat lastnike pozval k odstranitvi. Potem sicer vedno pridejo očitki, da občina samo pobira 
denar, ko pošlje redarja. Stvar pa je taka, da, ko je redar tam, in tudi je večkrat tam, takrat lahko kar 
naenkrat vsi parkirajo. Takoj ko stopi v akcijo, se vsi lepo razporedijo. Kar zadeva zelenje, pa občina 
uporablja še bolj prijazno varianto. Najprej pozove, naj odstranijo, potem se tudi Andrej kdaj oglasi 
pri komu, potem se oglasijo z redarstva in prosijo, če lahko odstrani, šele potem pridejo sankcije. 
Letos je bil odziv zelo dober in so se v glavnem kar vsi držali dogovorjenega.      
 
 

2) Gospod Miha PANČUR/SDS/: 
Opozori, da je v starem delu Trzina zelo slab signal mobilne telefonije. Dobro bi bilo, 
če bi bila podana pobuda s strani občine pri kakšnem slovenskem mobilnem 
operaterju. 

 
G. župan povpraša, če se razumemo, da to ni v pristojnosti občine. 
 
G. Pančur meni, da bi bilo mogoče boljše, da poda pobudo občina, kot pa posamezniki sami. 
Prebivalci Jemčeve morajo za to, da ujamejo signal kar ven iz hiše in tudi slike se zelo težko pošiljajo.  
 
 



 

G. župan pove, da bo poskušal kaj storiti v tej smeri, vendar zelo težko karkoli obljubi. Bo pa občina 
posredovala, da se s strani uporabnikov, s strani naših občanov, pojavlja pobuda za izboljšanje 
signala. Če bo nov ponudnik, bodo vsi proti. Možno je, da je ta del ravno na taki točki, da je signal 
slab.      
 
 

3) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
Na prejšnji seji je zastavil vprašanje, ki se je glasilo: Kronologija dosedanjih 
pogovorov Občine Trzin glede reševanja problematike varstva pred požarom. Zanima 
ga kdo, kje, kdaj in zapisnike teh pogovorov, da bo razvidno, kako je sploh prišlo do 
dokumentov, ki so predlagani v predlogu rebalansa. To je želel pisno, vendar do seje 
ni prejel. Poslovnik določa, da je potrebno poslati odgovore najkasneje do naslednje 
seje. Meni, da bi morali biti ti odgovori pripravljeni že ob sklicu seje in vsem poslani 
skupaj s sklicem seje. 
 

G. župan odgovori, da je bila predstavitev na kolegiju občinskega sveta in, da je bilo poslano po 
mailu. 
 
Ga. Barbara Gradišek/strokovna sodelavka VII/1 za delo občinskega sveta in splošne 
zadeve/ pojasni, da je svetnik po mailu prejel kronološki pregled.  
 
G. Podlogar doda, da ni prejel kot odgovor na vprašanje.  
 
G. župan svetnika povpraša, če potem ni zadovoljen s tem kar je prejel? 
 
G. Podlogar poudari, da gradivo prejema v fizični obliki.    

 
G. župan odgovori, da bomo preverili in do naslednje seje poslali pisno. Svetnik pa naj najprej 
preveri na elektronski pošti. 
 
G. Podlogar doda, naj se mu odgovor kar pošlje v pisni obliki.   
 
 

4) Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/: 
Pri jutranji telovadbi je bila podana pobuda, naj občina odkupi zemljišče, tam kjer je 
gozd in kjer stoji tabla, da se zemljišče prodaja, ter naredi park. 

 
G. župan na kratko pojasni, da so pretekli teden stekli pogovori, saj je zdaj na tem področju s strani 
firme Heta Asset Resolution druga gospa, ki se je že najavila na sestanek. Po drugi strani pa je v 
mesecu maju že tudi potekala predstavitev malih barij, kjer bi projekt peljal Zavod za varstvo naravne 
dediščine. Trenutno potekajo prvi pogovori. Na tem območju je 4,5 hektara zemljišč, ki sicer so 
stavbna, ampak pomenijo zelene površine, kar pomeni, da ni možna gradnja, oziroma, da niso možne 
nikakršne stavbe. Zelo je omejeno, kar je ostalo iz prostorskega ureditvenega plana, kot nogometno 
igrišče, del tega večnamenski prostor, ostalo pa je zelo omejeno. Zato tudi ni zanimivo za potencialne 
investitorje in je v prodaji že več let. Vendar pa, dalj časa ko se prodaja, nižja je cena. Sedaj bo občina 
šla v pogajanja in ko, oziroma, če se bo kaj premaknilo že v tem letu, s projektom, ki obsega tudi to 
področje, kar zadeva čiščenje zarasti na tem močvirskem delu, se bo v vsakem primeru to 
obravnavalo na svetu ali kolegiju. V kolikor pa bodo kakšne bolj konkretne rešitve, pa direktno na 
seji občinskega sveta. To je sicer ves čas v planu, vendar pa je 550.000,00 evrov kar velik zalogaj za 
občino, če bi hoteli kupiti po trenutnih cenah. Tudi gospe, ki je bila prejšnji teden na sestanku je bilo 
že povedano, da je trenutno cena previsoka.   
 



 

Med županovim odgovorom je sejo na kratko zapustil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 17.40 uri). Prisotnih je 9 
članov občinskega sveta.  
 
Gospo Špendal zanima ali bo v primeru odkupa potem tam nogometno igrišče? 
 
G. župan potrdi, da je to v planu, vendar pa bo še vse potem treba sprejeti. V prostorskih načrtih je 
zelo omejeno, saj je takrat obstajal strah, da bi se na tem območju postavil gostinski objekt, zato je 
občinski svet sprejel zelo omejeno določbo, kaj se lahko tam sploh naredi. Iz tega izvira tudi razlog, 
zakaj ni možno postaviti še enega paviljončka, saj je v osnovnih prostorskih načrtih določeno, da je 
lahko postavljen samo eden. Po drugi strani pa je lahko zelo omejeno tudi s strani Zavoda za varstvo 
narave. To je področje vsaj petih rastlinskih vrst z rdečega seznama, tam je mali podkovnjak, netopir, 
hrošči,… Tako, da bo zelo omejeno, če bo karkoli tam. Že nogometno igrišče je rahlo vprašljivo kot 
tako polno funkcionalno (zelo omejena osvetlitev, težave, kar zadeva zvočne naprave, itd…). Zadeva 
še ni tako daleč, ko pa bo, se bo pa potem o tem pogovarjalo.          
 
Go. Špendal zanima, če bi se izpostavile vse te zaščitene živali ali bi bilo predrago za park ali bi bila 
ta varianta tudi možna? 
 
G. župan odgovori, da je tukaj govora o evropskih sredstvih, vendar pa je vse še predaleč. Evropska 
sredstva omogočajo tudi neke delne odkupe. Že zato lahko malo lažje pridemo skupaj. Kar zadeva 
Zavod za varstvo narave, pa je velika verjetnost, da bo ta projekt uspel, da bodo očistili te jelše, ki se 
zaraščajo, da bodo močvirnati deli ostali. Ker, če se bo to izsušilo, obstaja velika verjetnost, da se 
lahko zelo poveča nevarnost poplav v Trzinu, v Mlakah. To pa je ena izmed zadev, ki jih je potrebno 
čuvati. To pomeni, da je ta projekt zagotovo upravičen in vreden podpore. Takoj, ko se bo v tej 
zadevi kaj premaknilo, bodo svetniki obveščeni.       
 
 
K točki 5/ 
 
Kratko predstavitev Stanovanjskega programa v Občini Trzin za obdobje od leta 2016 do 2020 je 
podal župan, podrobnejšo pa Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave.  
 
Po obrazložitvi se je seji zopet pridružil svetnik,g. Romeo Podlogar (ob 17.47 uri). Spet je prisotnih 10 članov 
občinskega sveta.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor ter župan, za Odbor za finance in 
premoženje (Zaradi odsotnosti namestnice predsednika odbora.).          
 
V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR, Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/ in 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Po končani razpravi je bil z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet 
 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 15. redni seji, 14. septembra 2016 sprejel Stanovanjski 
program Občine Trzin za obdobje od 2016-2020. 

 

 

 
 



 

K točki 6/ 
 
Gradivo pod 6. točko dnevnega reda je navzočim predstavila Katarina Kadunc, predsednica 
nadzornega odbora.  
 
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 (10 glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

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

porabo občinskih sredstev za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, 
tolmačev, notarjev in drugih za obdobje od 1.7.2014 do 30.6.2015. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad 
namenskostjo porabe presežka sredstev prejetih iz naslova vračila 
telekomunikacijskih sredstev  
 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 7/ 
 
Pod to točko dnevnega reda je obrazložitev 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.). 
 
Razpravljal ni nihče. 

 
Sledilo je glasovanje. Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet 
 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v 
drugi obravnavi in ga sprejel. 
 
 
K točki 8/ 
 
Sledila je točka volitve in imenovanja. Obrazložitev za vse tri podtočke je podala Klavdija Tretjak, 
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora.). 
 



 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
8.1. Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 

 
1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje, št. 2-

3.2/2014, z dne 03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 10/2014) se v prvem odstavku ime in 
priimek »Anton Peršak« nadomesti z imenom in priimkom »Anton Kralj.« 

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

 
 
8.2. Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet tudi     
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije 

 
1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije, št. 2-3.10/2014, z 

dne 03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 10/2014) se v drugem odstavku ime in priimek »Anton 
Peršak« nadomesti z imenom in priimkom »Anton Kralj.« 

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

 
 
8.3. Ob koncu je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet še 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju gospe Mojce Likar iz Občine 
Mengeš za skupno predstavnico občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu OŠ Roje. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja za čas imenovanja predstavnice.  

 
 
K točki 9/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin – 
skrajšani postopek je predstavil župan. 
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije in Odbora za gospodarske 
javne službe in varstvo okolja.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (z 10. glasovi »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin po skrajšanem postopku in v predloženem 
besedilu.   
 



 

K točki 10/ 
 
Predlog pod to točko je predstavila Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Brez razprave in soglasno (z 10. glasovi »za«) je bil sprejet 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju funkcije članice Nadzornega odbora  

Občine Trzin 
 

1. Občinski svet občine Trzin ugotavlja, da v skladu s predloženo odstopno izjavo, preneha 
funkcija gospe Eldi Romac kot članici Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 18:14 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


