OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 19-00/2017
Številka zadeve: 9000-0002/2017Datum: 03.05.2017
ZAPISNIK
19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 12. aprila 2017, 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, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/, 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:
G. Miha ROMIČ in ga. Barbara GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: ga. Polona GORŠE PRUSNIK, direktorica občinske uprave in ga. Bojana
LENARŠIČ, višja svetovalka župana za finance in proračun.
Navzoči vabljeni:
 direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, pri 1. točki dnevnega reda,
 direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Lidija KRIVEC FUGGER, pri 2. točki;
 ravnateljica OŠ Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca
BOGATAJ in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR, – pri 3. točki,
 članica nadzornega odbora, ga. Maja PRAH,
 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST.

Opravičeno odsotni: ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, ravnateljica Knjižnice Domžale, ga.
Andreja HUMAR, ravnateljica Glasbene šole Domžale, ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega
inšpektorata in redarstva, ga. Ingeborg WASCHL, g. Matjaž DRAKSLER in g. Aleš STRAŽAR,
predstavniki JKP Prodnik, d.o.o..
Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnikov in svetnic.
Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje:


zapisnik 18. redne seje:

Pripomb na zapisnik 18. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (13
glasov »za«) sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22. 02. 2017, se sprejme in
potrdi.
Odločanje o dnevnem redu 19. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 19. redne seje:
Župan Peter LOŽAR, kot predlagatelj umika 4. točko dnevnega reda seje: Seznanitev s Poročilom
o pitni vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2016;
Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trzin za leto
2016; Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odvod odpadnih voda v Občini Trzin
za leto 2016 in Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini
Trzin za leto 2016. Točko umika, ker se je na Statutarno pravni komisiji pojavil zadržek, da ni
priloženo finančno poročilo Javnega komunalnega podjetja Prodnik. Finančno poročilo sprejema
Skupščina Prodnika. Ker skupščina poročila še ni sprejela, bo potrebno počakati, da ga sprejme,
potem pa se bo ta točka lahko obravnavala na občinskem svetu.
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 19. redne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 10 točk. Točke od 3. točke dalje se preštevilčijo.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2016 in
Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2016;

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2016 in Poročilo Centra
aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2016;
3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za leto 2016;
Osnovne šole Roje za leto 2016; Knjižnice Domžale za leto 2016; Medobčinskega
muzeja Kamnik za leto 2016 in Glasbene šole Domžale za leto 2016;
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 2016;
6. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske
zasnove glasila in Sklep o seznanitvi s Finančnim poročilom o poslovanju glasila
Občine Trzin v letu 2016;
7. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani postopek;
8. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin
za leto 2016 in 2017;
9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2017;
10. Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora.
K točki 1/
Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2016 in Poročilo o izvajanju Programa Svit je
navzočim predstavil direktor doma, Janez Svoljšak.
Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
predsednik Odbora za finance in premoženje.
O obeh poročilih skupaj so razpravljali: Miha PANČUR/SDS/, Janez SVOLJŠAK/direktor
Zdravstvenega doma Domžale/, župan Peter LOŽAR in Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.
Po razpravi je sledilo glasovanje:
1.1/ Najprej je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet
SKLEP
1.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma
Domžale za leto 2016.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

1.2/ Nato je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet tudi
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o delovanju Programa
Svit v letu 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustil g. Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega doma Domžale.

K točki 2/
Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2016 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin
(CAT) za leto 2016 je navzočim predstavila direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger.
Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
predsednik Odbora za finance in premoženje (Člani odbora so soglasno sprejeli seznanitev poročil s
pripombo po večjem nadzoru obiska vseh članov in višji ceni za člane, ki niso iz Trzina, s ciljem
pozitivnega poslovanja CAT.).
Razpravljala sta župan Peter LOŽAR in Lidija KRIVEC FUGGER/direktorica Doma počitka
Mengeš/.
Sledilo je glasovanje o obeh sklepih.
2.1. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom Doma počitka Mengeš o
izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
2.2. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet tudi
SKLEP
1.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin
(CAT) za leto 2016.

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Po končanem glasovanju, je sejo zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš.
K točki 3/
V nadaljevanju so svoja letna poročila za leto 2016 predstavile: ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica
OŠ Trzin; ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje ter ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega
muzeja Kamnik.
3.2/ Najprej je obrazložitev podala ravnateljica Osnovne šole Roje, Marjanca Bogataj.
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 so člani soglasni, da so poročila pripravljena po veljavni zakonodaji.); Marjeta ZUPAN,
predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor se soglasno strinja z
vsemi poročili.) ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Seznanitev z
vsemi poročili soglasno sprejeta.).

V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, Marjanca BOGATAJ/ravnateljica Osnovne šole
Roje/ in župan Peter LOŽAR.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto
2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica Osnovne šole Roje.
3.1/ Sledila je predstavitev Letnega poročila Osnovne šole Trzin za leto 2016. Pojasnila je podala
ravnateljica Helena Mazi Golob.
Razpravljala je Helena MAZI GOLOB/ravnateljica osnovne šole Trzin/.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za
poslovno leto 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin, pridružila pa se je ga. Zora Torkar,
direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.
3.4/ Pri tej podtočki je obrazložitev podala direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, Zora
Torkar.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega
muzeja Kamnik za leto 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik
3.3/ Zaradi odsotnosti direktorice Knjižnice Domžale, je Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto
2016, na kratko predstavil župan.

K razpravi se ni prijavil nihče.
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za
leto 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
3.5/ Župan je na kratko predstavil tudi Letno poročilo Glasbene šole Domžale za leto 2016.
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov
»za«) sprejeli
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale
za leto 2016.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 4/
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:
1) Gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/:
a) Ker je Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja naložil županu, naj
županom soustanoviteljicam Javnega komunalnega podjetja Prodnik predlaga, da
skupaj naročijo primerjalno analizo cen ravnanja z odpadki, usklajevanje pa bo
verjetno dolgotrajno, predlaga, da analizo cen opravi občinska uprava Občine Trzin.
Predlaga rok dva meseca.
b) Glede na več kot eno letno dogovarjanje z županom o ustreznosti kvalitete pitne vode,
zahteva ukrepanje in ugotavljanje zdravstvene neoporečnosti vode. Predlaga najmanj
mesečni odvzem vzorcev vode in dolgotrajen monitoring laboratorija, ki ni povezan s
sedanjim izvajalcem Javnega komunalnega podjetja Prodnik. Poročilo pričakuje vsak
mesec.
G. župan pojasni, da monitoring vode izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju
NIJZ) in ni povezan z Javnim komunalnim podjetjem Prodnik. Sestanek glede vode je bil in prisotni
so na tem sestanku tudi videli, da je bila analiza vode, ki je bila narejena v Italiji, praktično identična
oziroma v večini parametrov celo boljša oziroma bolj natančna od analize NIJZ. Želi, da se ta
analiza, ki je bila narejena v Italiji, posreduje občini, da jo bo možno še bolj strokovno pregledati, kot
na sestanku, kjer jo je bilo možno videti le na kratko. Predstavnik NIJZ je po hitrem pregledu
povedal, da na prvi pogled ugotavlja, da so parametri pravzaprav identični ali celo boljši. Monitoring
izvaja država in poročila so javna. Pobudo bomo proučili in se pisno opredelili do tega.

2) Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/:
a) Glede na to, da določeni parametri pri tej analizi odstopajo navzgor, podaja pobudo.
NIJZ je v okviru projekta Zdrava občina za zdravo Slovenijo v letu 2016 objavil
spletno aplikacijo zdravje v občini, ki z različnimi kazalniki zdravja, prikazuje
zdravstveno stanje prebivalstva v posamezni občini. Med tematskimi sklopi sta tudi
zdravstveno stanje in umrljivost, kjer so posamezni podatki za občino Trzin v
primerjavi z Upravno enoto Domžale, statistično regijo in celotno Slovenijo,
neugodni. To so podatki za nove primere raka, umrljivost zaradi vseh vrst raka v
starosti do 75 let, umrljivost zaradi raka debelega črevesja do 75 let, umrljivost zaradi
raka dojke do 75 let in umrljivost zaradi pljučnega raka do 75 let. Starostna
standardizirana stopnja umrljivosti zaradi raka debelega črevesja je v občini Trzin
20,9; v primerjavi s celotno Slovenijo, kjer je 11,3. Umrljivost zaradi raka dojke je v
občini Trzin 20,5; v Upravni enoti Domžale 18,3; v statistični regiji 17,5 in v celi
Sloveniji 20,3. Višji kot v celotni Sloveniji so tudi podatki o novih primerih raka. V
občini Trzin je 6,2; v celotni Sloveniji pa 5,6. Podatki, ki zadevajo raka debelega
črevesja in raka dojk, so previsoki, kljub temu, da občina plačuje preventivne
preglede, kljub temu, da je odzivnost v programu Svit bistveno večja in, da je
odzivnost v programu Dora bistveno večja, kot v ostali Sloveniji. Meni, da se je
potrebno vprašati ali vemo, kaj so razlogi za večjo pojavnost novih primerov raka v
Trzinu, za večjo umrljivost zaradi raka debelega črevesja v primerjavi z upravno
enoto, celotno Slovenijo in statistično regijo in za več primerov smrti zaradi raka dojk
v primerjavi s celotno Slovenijo, upravno enoto in statistično regijo. Poročilo NIJZ
navaja, da še vedno velja, da bi bilo mogoče skoraj polovico vseh rakavih obolenj
preprečiti z zdravim življenjskim slogom, redno udeležbo v presejalnih programih za
raka in tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem okolju. Podaja pobudo,
da občina pristopi k naročilu geografske analize incidence raka v občini Trzin, kjer se
bo proučilo vse vzroke, ki vplivajo na povečano pojavnost umrljivosti za rakom v
občini Trzin ter še aktivneje pristopi k preventivi in odpravljanju morebitnih zunanjih
vzrokov. Pobuda je že bila sprožena v okviru obveznih navodil za proračun v letu
2015. Prav tako, je bila že večkrat sprožena na pristojnem odboru občinskega sveta.
Meni, da smo svojim občanom dolžni te odgovore priskrbeti.
G. župan izrazi obžalovanje, da svetnica tega vprašanja ni zastavila dr. Svoljšaku.
Ga. Marjetič Žnider odgovori, da vprašanje je zastavila dr. Svoljšaku, ki je govoril o splošni
umrljivosti zaradi vseh vrst raka. Ima podatke o umrljivosti do 74 let v letu 2016. Starostna
standardizirana stopnja, ki se preračuna na 100000 prebivalcev je 179,8. Podatki morajo biti med
občinami in za celotno Slovenijo, primerljivi. V Trzinu je ta podatek za vse oblike raka 179,8; v
Upravni enoti Domžale 156,3; v statistični regiji Osrednja Slovenija 154,8 in za celotno Slovenijo
168,8. Meni, da kakršnikoli večji deleži niso primerni za občino Trzin, da odstopajo v negativno stran
za občane in, da je potrebno storiti vse, da se to prepreči. Vprašanje je bilo zastavljeno dr. Svoljšaku
in to so podatki.
G. župan meni, da je zanimivo, ker je občina Domžale obveljala za najbolj zdravo občino po
praktično vseh parametrih in ob tem opozarja, da v Domžalah pijejo isto vodo, kot v Trzinu, saj so
vrtine iste. Tudi zrak dihamo isti. Potrebno bo preveriti, kaj je možno na tem področju narediti. Kar
zadeva analizo, je nemogoče pričakovati, da jo bo izvedla občinska uprava, ampak so za to potrebni
strokovnjaki. G. Svoljšak je že v lanskem letu povedal, da je zelo težko narediti kvalitetno analizo na
tako majhnem vzorcu, kot je Trzin.
Ga. Marjetič Žnider poudari, da geografske analize incidence raka dela Onkološki inštitut. Po
navadi se analize naredijo za celotno upravno enoto, ne posebej za vsako občino, kar je tudi
smiselno. Pričakuje, da se bo občina povezala z ostalimi občinami v Upravni enoti Domžale, da

pristopijo k skupni analizi. Analiz ne dela občina, ampak strokovne inštitucije. Onkološki inštitut
vodi register raka in ima vse podatke, iz katerih tudi naprej sklepajo, kaj ne bodo pogledali in kakšni
so morebitni notranji in zunanji vzroki, ki vplivajo na večjo pojavnost. Predlaga, da se k temu
pristopi z ostalimi občinami za celotno upravno enoto. Tudi na pristojnem odboru je bilo že govora
o tem, naj se pristopi k tej analizi in pobuda je bila pozitivno sprejeta s strani članov odbora. Takrat
so bili že tudi znani okvirni stroški, ki se gibljejo okrog 6.000,00 ali 7.000,00 €. Gre sicer za okvirne
stroške za eno občino, tako, da so ti stroški za celotno upravno enoto nekoliko višji, ampak verjetno
v povprečju za občino, pa malo nižji, gledano na celotno področje, koliko bi potem občina Trzin
plačala. Glede na navedbo župana, da občani Trzina dihajo enak zrak, kot v Domžalah, se sprašuje,
če se mogoče ta zrak v čem razlikuje, glede na to, da je rezultat v občini Trzin glede astme pri otrocih
in mladostnikih od 0 do 19 let 1,9; v upravni enoti 0,8; v statistični regiji 1 in v celotni Sloveniji 1,2.
Tudi, kar zadeva astmo pri otrocih, občina Trzin odstopa v negativno smer, zato bi bilo res vredno
preveriti kaj se dogaja.
b) V kakšni fazi je postopek za razglasitev župnijske cerkve svetega Florjana za
spomenik lokalnega pomena?
G. župan pove, da bo ga. Valentinčič podala pisno obrazložitev.
3) Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/:
Glede na to, da se v letošnjem letu sanira igrišče pri Osnovni šoli Trzin, starši predlagajo, da
bi se obstoječi tobogan odstranil in se namestil v obstoječi hrib.
Po županovih besedah bo potrebno preveriti, če je predlog v skladu z novimi varnostnimi standardi.
4) Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/:
a) Stanovalci na Prešernovi v nizu od številke 25 do 36 želijo odgovor s strani Prodnika,
kdaj so po planu novi zunanji priključki vode, ker se podatki zelo spreminjajo. Ob
letošnji menjavi merilnih naprav, je bilo s strani izvajalca rečeno, da bodo že v
letošnjem letu, v telefonskih razgovorih pa je odgovor drugačen.
b) Balinarji želijo, da se igrišči v Športnem parku Mlake zaščitita z ograjo, ker se otroci
radi igrajo na pesku in je kasneje balinišče težko urediti.
c) V športnem parku bi bilo potrebno postaviti več opozoril za lastnike psov. Potrebna
bi bila tudi eventuelna jutranja kontrola z opozorili, da je prepovedano spuščati pse
na igrišče, ki je namenjeno rekreativcem in otrokom. Največkrat se to opazi pri
jutranji telovadbi, ko se lahko ob dobronamernem opozorilu, od arogantnega lastnika
dobi odgovor, da lahko dela kar želi in naj se briga vsak zase.
Kar zadeva zunanje priključke vode in ograjo v športnem parku župan odgovori, da se bo preverilo
in bodo odgovori podani pisno. Glede lastnikov psov, pa je zadeva že znana. Pri točki o seznanitvi s
poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva bo podrobneje obrazložil, zakaj se ne izvaja več
kontrol.
5) Gospod Miha PANČUR/SDS/:
Opozori na vejevje, ki se zarašča na sredino povezovalne ceste med Mengeško cesto
in Jemčevo cesto. Nevarno je tudi za pešce, ki se ne morejo nikamor umakniti.
G. županu je zadeva znana. Glede na to, da je sedaj nova inšpektorica, se bo tudi to začelo urejati.

6) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
a) Pohvali izgradnjo povezovalnega pasu v Mlakah. Meni sicer, da bi bilo boljše bolj
postopno vključevanje, kot je na primer urejeno z Mengeške ceste, vendar tega
mogoče ni bilo možno narediti. Tako bi bilo bolj varno, kar velja tudi za Obrtno
industrijsko cono. Ni pa mu znano, ali obstajajo kakšne strokovne ovire ali ne.
G. župan pojasni, da obstajajo finančne ovire. Vsi projekti so bili narejeni že leta 2008. Eden izmed
projektov je vključeval, da se prestavi avtobusna postaja naprej v industrijski coni in se naredi
pospeševalni pas. To bi morala na nek način sofinancirati direkcija, oziroma takrat Ministrstvo za
infrastrukturo. Ker denarja ni, je občina sedaj uredila del, ki poteka po občinskih zemljiščih.
G. Podlogarja zanima kolikšen je strošek za vsak izvoz?
G. župan odgovori, da je bil prvi nekaj več kot 60.000,00 €, ker je bilo potrebno prestaviti veliko
kablov in omaric. Drugi pa 36.000,00€ z DDV.
b) Na vpogled je prejel zapisnik zbora občanov, ki je bil v mesecu januarju.
Predlaga, da se preveri po zvočnem zapisu, ker določene navedbe v zapisniku ne
odražajo dogajanja na zboru.
c) Županu je bila podana pobuda z željo, da se skliče sestanek ter opravi monitoring
vode. Začelo naj bi se že z mesecem aprilom, oziroma vsaj z mesecem majem.
Svetnika zanima odgovor na to pobudo. Predlog je bil, da se opravi tri mesečni
monitoring, da se dvakrat na mesec pregleda voda za tiste snovi, ki so bile
ugotovljene v vodi in, ki so smrtno nevarne in večina med njimi tudi rakotvorna.
Ni potreben odgovor s strani podjetja Prodnik, ampak s strani občine, ki ima za to
sredstva. Ta analiza, s katero so bile te škodljive snovi ugotovljene, je bila
izvedena iz lastnih sredstev. Če lahko skupina občanov iz lastnih sredstev naredi
tako analizo, ki je še bolj obsežna, kot bi jo bilo potrebno sedaj narediti oziroma
kot je sedaj predlagano, meni, da težav s finančnimi sredstvi ne bi smelo biti. Zato
predlagatelje zanima konkreten odgovor ali bo občina opravila ta monitoring ali
ne?
G. župan odgovori, da ga ne bo opravila, ker imamo monitoring na državi in se je izkazalo, da ima
država identične podatke, kot inštitut iz Modene v Italiji, kar kaže, da očitno vsi delajo po istih
standardih. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je neodvisna institucija. Ali je ta za vas
sprejemljiv?
Po mnenju g. Podlogarja je to lahko tudi NIJZ, pomembno je le, da se monitoring opravi in, da se
tri mesece spremlja te snovi, ki so bile zaznane in, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi.
G. župan poudari, da se to stalno spremlja in izrazi obžalovanje, da je bil predlagan umik poročil
JKP Prodnik, ker bi v okviru teh poročil lahko vse pojasnili. Kolikor mu je znano, so odvzeli 160
vzorcev letno, kar pomeni na dva dni.
G. Podlogar nadaljuje, da je v predlogu definirano kakšen monitoring želijo. Župana sprašuje, če bo
občina izvedla tak monitoring, kot so ga predlagali?
G. župan odgovori, da ne, ker ga izvaja NIJZ, podvajanje pa se mu zdi zanimivo.
Po mnenju g. Podlogarja je podvajanje tudi tam, ko je umrljivost v Trzinu večja.

G. župan zaključi, da bo glede tega podan odgovor s strani NIJZ. Pozanimal se bo, kaj NIJZ meni o
tem. Podani bodo tudi podatki o številu analiz, ki so narejene letno, oziroma podatki o tem na koliko
časa se to izvaja.
K točki 5/
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016 je na kratko prestavil župan.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
1. 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 2016.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 6/
O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2016 je poročala odgovorna urednica
glasila Odsev, Metka Pravst, ki je predstavila tudi Finančno poročilo o poslovanju glasila v letu 2016.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo
občine ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider (ob 18.27 uri). Svetnica se je seji
zopet pridružila še pred glasovanjem (ob 18.29 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev
za leto 2016 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2016 in ugotavlja,
da sta poročili ustrezno pripravljeni.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

K točki 7/
V nadaljevanju seje je sledila točka Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – skrajšani
postopek. Pojasnila je podal župan.
Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Dunja Špendal (ob 18.32 uri). Prisotnih je 12 članov
občinskega sveta.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Z 1. »vzdržanim« in 4. »za« poročilo primerno
za obravnavo na občinskem svetu).
K razpravi se ni prijavil nihče.
Pred glasovanjem se je seji zopet pridružila svetnica ga. Dunja Špendal (ob 18.35 uri). Prisotnih je vseh 13 članov
občinskega sveta.
Sledilo je glasovanje.
Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 19. redni seji dne 12.04.2017 obravnaval in sprejel Zaključni račun
Proračuna Občine Trzin za leto 2016 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o
zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2016.
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku
Občine Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavi na
spletni strani Občine Trzin.
Po glasovanju je sejo zapustil svetnik g. Anton Kralj (ob 18.37 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.
K točki 8/
Razloge za sprejem Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2016 in 2017 je podal župan, ki je predstavil tudi Amandma, besedilo katerega se glasi:

»OBČINA TRZIN
Župan Peter Ložar
Številka: 19-9/2017
Datum: 5.4.2017

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN
ZADEVA:

-

AMANDMA K SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
TRZIN ZA LETO 2016 in 2017

v spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Trzin za leto 2016 in
2017 se za št. 84 doda nova zaporedna številka 85, ki se glasi:

85.

parc. št. 1262/3 (ID znak: parcela
1961 1262/3) in parc. št. 1262/25
(ID znak: parcela 1961 1262/25 )

120.000,00

Prodaja dela zemljišča parcele. št. 1262/3 in
parcele št. 1262/25 v skupni izmeri
približno 1200 m2, natančno po odmeri glede
na OPPN, na javni dražbi za potrebe
dopolnitve gradbene parcele.

Številka »480.684,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se nadomesti s številko »600.684,84«.

OBRAZLOŽITEV:

Občina Trzin je sprejela OPPN za območje CT 5/1 Brodišče, (Ur. V. OT, 5/2014), kjer so določene in
oblikovane gradbene parcele. V zahodnem delu se nahajajo 4 gradbene parcele in dostopna cesta. Večinoma so
zemljišča gradbenih parcel v lasti fizičnih oseb, dve zemljišči pa sta v lasti občine Trzin. V odloku je določeno, da se te
parcele lahko združijo v eno gradbeno parcelo, pri čemer se tej veliki gradbeni parceli doda tudi notranja cesta. 31.3.
2017 se je na občini oglasil potencialni investitor, ki potrebuje večje območje za širitev svoje dejavnosti. Tako ga
zanima območje v novem OPPN za območje CT 5/1 Brodišče, ki se razteza levo od bodoče nove vstopne točke v to
območje iz OIC Trzin. Ker lahko pridobi gradbeno dovoljenje le tako, da pridobi vse parcele, ki tvorijo opisano
območje, ki ga sicer sestavljajo zgoraj omenjene 4 gradbene parcele in dostopna cesta za te parcele in so določene v
OPPN kot enote 2,3,4,5, za realizacijo svoje namere poleg zemljišč fizičnih oseb potrebuje tudi del zemljišč, ki sta v
lasti občine. Ker gre za večjo kvadraturo, se v skladu z zakonom ti zemljišči najprej parcelirata in nato prodata na
javni dražbi. Izklicna cena je določena na osnovi cenitve. Ker občina zemljišči ne potrebuje, predlagamo prodajo.
Župan
Peter Ložar l.r.«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter župan, za Odbor za finance in
premoženje (Zaradi odsotnosti predsednika odbora).
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje o amandmaju, ki je bil z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet.
V nadaljevanju je bil z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet še:
SKLEP
Sprejme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2016 in 2017, vključno s sprejetim amandmajem.
K točki 9/
Predloge pod to točko je predstavil predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja,
proslave in promocijo občine, Edward Justin Jerak. Komisija predlaga: zlata plaketa se podeli Dunji
Špendal; srebrna plaketa se podeli Andreju Nemcu; bronaste plakete se podelijo Tanji Kajfež, Andreji
Kosirnik in Mihi Pavšku; nagrade pa Mladinskemu odseku PD Onger – Planinski skupini »Obriti
orli«, Ekipi pionirjev Strelskega društva Trzin in Annamarii Prezelj.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in župan, za
Odbor za finance in premoženje (Zaradi odsotnosti predsednika odbora.).
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje.

Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije OS za informiranje, občinska
priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017.
Prejemniki občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemnik nagrade
pa denarno nagrado v neto znesku 400,00 EUR.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 10/
Ob koncu je sledila še točka Seznanitev z dokončnimi poročili nadzornega odbora. Poročala je
članica nadzornega odbora, Maja Prah.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Nuša REPŠE,
predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter župan, za Odbor za finance in
premoženje (Zaradi odsotnosti predsednika odbora.).
Razprave ni bilo.
Z 10. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad porabo
občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015.
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom o nadzoru Cestni promet
in infrastruktura za leto 2015.
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad
namenskostjo porabe sredstev Turističnega društva Kanja za leto 2015.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:00 uri zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

