
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 20-00/2017 
Številka zadeve: 9000-0003/2017- 
Datum: 26.06.2017 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
20. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 14. junija 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:  
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Bojana LENARŠIČ, ga. Maja KEBER FURLAN, ga. Ana 
MOVRIN in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 direktorica Centra za socialno delo Domžale, ga. Anja OSOJNIK, pri 1. in 2. točki dnevnega 
reda, 

 predstavnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., g. Rok 
PIRNAT, pri 3. točki dnevnega reda, 

 predstavnica Zavoda za varstvo narave, OE Kranj, ga. Andreja ŠKVARČ, pri 4. točki dnevnega 
reda, 

 prvi namestnik komandirja Policijske postaje Domžale, g. Igor KOVAČ, pri 5. točki dnevnega 
reda, 
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 vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Irena KARČNIK, pri 5. točki dnevnega reda, 

 članica nadzornega odbora, ga. Blanka JANKOVIČ,  

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Metka PRAVST. 
 
Opravičeno odsotni: ga. Marjeta STRAŽAR, direktorica Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik d.o.o., ga. Sonja ROZMAN, predstavnica Zavoda za varstvo narave OE Kranj 
in g. Dejan KOŠIR, komandir Policijske postaje Domžale.   
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: g. Gregor MLAKAR, Policijska postaja Domžale 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje: 
 

 zapisnik 19. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 19. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (13 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 12. 04. 2017, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 20. redne seje:  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 20. redne seje: 
 
Župan Peter LOŽAR, kot predlagatelj umika 9. točko dnevnega reda seje: Rebalans Proračuna 
Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek. Točko umika, ker pri glasovanju na Odboru za 
finance in premoženje predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek 
z dvema glasovoma »za« in dvema vzdržanima ni bil sprejet. To pomeni, da po Statutu Občine Trzin 
ni bilo potrjeno enofazno odločanje o rebalansu. Upa, da se bo zadeva kljub temu izšla, v 
nasprotnem primeru pa bo seja v juliju. Odbor se s predlogom ni strinjal, zato predlaga umik.     
 
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 20. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.  
  
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 12 točk. Točke od 8. točke dalje se preštevilčijo.   
  
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 
DNEVNI RED: 

1. Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči za leto 2017«; 

2. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2016; 



 

3. Seznanitev z letnim poročilom o izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016, ki ga izvaja Javno podjetje 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o.; 

4. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin – prva 
obravnava; 

5. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016;  
6. Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2016«; 
7. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
8. Strategija za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022; 
9. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2016; 
10. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin 

za leto 2016 in 2017; 
11. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;  
12. Volitve in imenovanja:  

12.1. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev; 
12.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet Knjižnice Domžale; 
12.3. Sklep o soglasju k imenovanju Andreja Brojana iz Občine Mengeš za skupnega 

predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Glasbena šola Domžale.   
 
 
K točki 1/ 
 
Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči 
za leto 2017« je navzočim predstavila direktorica Centra za socialno delo Domžale, Anja Osojnik.  
 
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. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  
do občinske socialne pomoči za leto 2017« 

 
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do občinske 
socialne pomoči« v višini 29,96 EUR na pripravo enega predloga za leto 2017. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
 
K točki 2/ 
 
Direktorica Centra za socialno delo Domžale je predstavila tudi Poslovno poročilo Centra za 
socialno delo Domžale za leto 2016.  
 
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. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 



 

Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale 
za leto 2016. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Anja Osojnik, direktorica Centra za socialno delo Domžale.  
 
 
K točki 3/ 
 
O izvajanju obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 
leto 2016, ki ga izvaja Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d. o. o. je poročal 
Rok Pirnat, predstavnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava 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 Anton KRALJ, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Rok 
PIRNAT/predstavnik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o./, župan 
Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Med razpravo so se seji pridružili ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun, g. Igor Kovač, 
prvi namestnik komandirja Policijske postaje Domžale in g. Gregor Mlakar, Policijska postaja Domžale. 
 
Po razpravi je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« 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 2016. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Rok Pirnat, predstavnik JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., pridružila pa se je ga. 
Andreja Škvarč, predstavnica Zavoda za varstvo narave, OE Kranj.  
 
 
K točki 4/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin v prvi 
obravnavi je predstavila Andreja Škvarč, predstavnica Zavoda za varstvo narave, OE Kranj.  
 
Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 17.33 uri). Prisotnih je 12 članov 
občinskega sveta.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha 
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik 
Odbora za finance in premoženje. 



 

Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Andreja ŠKVARČ/predstavnica Zavoda za varstvo narave, OE Kranj/, Peter 
KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Miha PANČUR/SDS/. 
 
Med razpravo se je seji zopet pridružila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 17.35 uri). Prisotnih je vseh 13 članov 
občinskega sveta.  
 
Sledilo je glasovanje. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet  
 

  SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega 
pomena v Občini Trzin v predlaganem besedilu v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 
Po glasovanju sta sejo zapustili ga. Andreja Škvarč, predstavnica Zavoda za varstvo narave OE Kranj in ga. Ana 
Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor; pridružila pa se je ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva.  
 
 
K točki 5/ 
 
V nadaljevanju seje je prvi namestnik komandirja Policijske postaje Domžale, Igor Kovač, predstavil 
Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče. 
 
Sejo je zapustil g. Igor Kovač, prvi namestnik komandirja Policijske postaje Domžale.  
 
Nato je sledila še predstavitev vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Irene Karčnik. 
 
O poročilu Medobčinskega inšpektorata in redarstva so razpravljali: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, 
lista odgovornih aktivnih občanov/, Irena KARČNIK/vodja Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva/, župan Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/ in Barbara GRADIŠEK/strokovna sodelavka VII/1 za delo občinskega sveta in 
splošne zadeve/.  
 
Med razpravo je ga. Alenka Marjetič Žnider/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
podala pobudo, ki je zavedena pod 7. točko Vprašanja in pobude občinskih svetnikov.   
 
Po razpravi je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je na 20. redni seji dne 14. 6. 2017 seznanil z Varnostno oceno občine 
Trzin za leto 2016, ki jo je predstavil komandir Policijske postaje Domžale  in Letnim poročilom 
organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016, ki ga je 
predstavila vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva.  
 



 

Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti potekalo v 
skladu s programskimi izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju občine Trzin za leto 
2016 pa ocenjuje kot dobre in stabilne. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.   
 
 
K točki 6/ 
 
Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 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. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 
2017« s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 7/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 
 

1) Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/:  
Podaja pobudo in vprašanje, ki se nanaša na področje dela Sosveta za varnost. Nanjo 
so se obrnili prebivalci hiše Za hribom 3 v Trzinu. Gre za hišo, ki leži na levi strani 
ceste, tam, kjer se zavije z Ljubljanske ceste pred mostom. Hiša stoji povsem ob cesti, 
kar povzroča precej težav, ko nekdo stoji na cestišču brez pločnika in zakriva pogled 
vsem udeležencem v prometu. O kakršni koli prometni varnosti na tem mestu sploh ni 
mogoče govoriti. V ozkem prehodu ob hiši vozniki avtomobilov in kolesarji vozijo 
prehitro oziroma divjajo, saj tam vsi pospešujejo svojo hitrost. Ker hiša stoji 
neposredno ob cesti, se pešci ne morejo nikamor umakniti. Ta cesta predstavlja eno 
izmed šolskih poti, česar pa vozniki avtomobilov in kolesarji sploh ne upoštevajo. 
Težave občutijo tudi stanovalci, ki so vsak dan v življenjski nevarnosti, ko odpeljejo s 
svojega parkirišča ali pa se odpeljejo s kolesom. Izpostavljajo, da je le še vprašanje 
časa, kdaj bo tam prišlo do prometne nesreče, upajmo, da ne s kakšnim hudim izidom. 
Občino prosijo, da reši ta pereč problem in predlagajo ali postavitev hitrostnih ovir in 
ogledala, saj pri vključevanju z dvorišča ne vidijo kdo pripelje z leve strani,  ali 
kombinacijo hitrostne ovire, zožanje ceste in ogledalo. Ta pobuda občanov je hkrati 
tudi pobuda svetnice ter vprašanje, kaj namerava občina storiti na tej cesti za varnost 
teh stanovalcev in ostalih udeležencev v prometu?    

 
G. župan odgovori, da bomo zadevo preverili.             
  
 



 

 
2) Gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/:  

Opozori na visoke in moteče hitrostne ovire pri cerkvi. Meni, da te ovire povzročajo 
škodo na avtomobilih in, da ima zato marsikdo težave. Želi pisni odgovor. 

 
G. župan zagotovi, da se bo preverilo, če je vse zgrajeno po normativih. 

 
Vključi se g. Rado GLADEK/SDS/, ki pripomni, da se mu, glede na to, da tam hodi veliko otrok, 
zdi prav, da je ovira tako visoka, saj se tako vozniki ustavijo. Ker avtomobila je manj škoda, kot 
otroka.  

   
 
3) Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 

sokrajani/ postavlja vprašanje:  
Občane zanima kako je z ambulanto v Trzinu? 
 

G. župan pojasni, da poteka že četrti razpis, ki naj bi se zaključil v tem tednu. Tokrat naj bi se na 
razpis že nekdo prijavil. Ko bo znanega več, bodo svetniki o tem obveščeni.  
 
 

4) Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/: 
a) Posreduje vprašanje občanke, ki jo zanima, kdaj bo potekala sanacija kanalizacije 

na Kidričevi ulici – spodnji del? Občanka opozarja na nevzdržne razmere, kar 
zadeva smrad ter nenehno klicanje podjetja Prodnik, da zadevo sanira. S to 
problematiko se borijo že vrsto let.  

 
Kar zadeva kanalizacijo, so po županovih besedah skoraj povsod, kjer je sodelovala Gorica, 
posebnosti. Težava te kanalizacije na Kidričevi je, da so na en jašek priklopljene po štiri hiše. 
Največjo težavo pa predstavlja smrad. Podjetje Prodnik to poskuša reševati, vendar je zelo težko. 
Potrebno bo preveriti, kaj je možno storiti. Če bi bila potrebna sanacija kanalizacije, je to kar zajeten 
zalogaj. Najbolj žalostno pa je, da je to ena izmed novejših kanalizacij v Trzinu.   
 

b) Glede na to, da naj bi se obetal odkup zemljišč v Mlakah, podaja pobudo, da bi se 
v športni park v Mlakah umestila BMX proga, saj bi se s tem otrokom omogočila 
dodatna športna sprostitev, ki je vedno bolj popularna. Meni, da bi bila taka 
proga, ki ne zahteva velikega finančnega vložka, idealna.  

 
G. župan se strinja, vendar pa je potrebno prej še pridobiti zemljišča.  
 
 

5) Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ 
podaja pobudo in zastavlja vprašanje: 
a) Posreduje prošnjo stanovalcev blokov na ulici Za hribom (o.p. »kremšnite«), da se 

na cesto postavi ogledalo, saj je pri zavijanju na levo proti Ljubljanski cesti zelo 
nepregledno.  

b) Kdaj v Obrtno industrijski coni sledi košnja trave? 
 
G. župan odgovori, da košnja poteka po razporedu. Kakšen je razpored bo potrebno preveriti pri g. 
Grilu.  
 
 

6) Gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ sprašuje: 
Kakšne so aktivnosti pri načrtovanju obvoznice za Mengeško cesto?  



 

 
G. župan pojasni, da je pretekli teden potekal sestanek pobudnikov oziroma neke vrste civilna 
iniciativa. Dogovorjeno je bilo, da tisti, ki so bili prisotni, nadaljujejo z aktivnostmi tudi v tej smeri, 
da bi se organizirali protesti. Vendar pa je težava v tem, da zaenkrat ni nekoga, ki bi prevzel vodenje. 
Poleg tega občina ves čas pošilja dopise in zahteva sestanke v zvezi s to temo, kar pa na ministrstvih 
ne upoštevajo preveč. Konec meseca je predviden sestanek s predstavniki občin Mengeš in Domžale. 
Vendar pa je bil ta sestanek že večkrat prestavljen. Občina bo vztrajala naprej.    

 
 

7) Gospod Rado GLADEK/SDS/ podaja pobude: 
a) Pobuda, ki se nanaša na varovance Doma starejših Trzin. Vsi, ki se poleti v 

popoldanskem času vozijo po Ljubljanski cesti, lahko opazijo varovance doma 
starejših, ki iščejo senco, saj si ob vročih dnevih želijo biti zunaj in v senci. Na 
zadnji strani doma ni primernega mesta, kjer bi se ti ljudje lahko zadrževali, zato 
podaja pobudo, da občina skupaj z upraviteljem oziroma vodstvom doma, 
poskuša najti neko rešitev, na primer parkovno ureditev ali kaj podobnega, da bi 
tem ljudem omogočili uživanje poletja zunaj v senci.  

 
G. župan odgovori, da je zadaj za domom terasa. 
 
G. Gladek je s tem seznanjen, vendar pa na tej terasi ni sence.  
 
G. župan pove, da so že potekali pogovori v zvezi s tem in, da se je že iskalo rešitve na zahodnem 
delu, vendar pa je ta del najbolj izpostavljen soncu. Ko bodo konec tega tedna potekali pogovori z 
direktorico doma, bo zopet govora tudi o tej zadevi.  
 

b) Dve pobudi v zvezi z ambulanto v Trzinu. Prva pobuda je, da občina razmisli o 
štipendiranju, kar je rešitev na dolgi rok. Druga pobuda pa je, da se preveri 
možnost dodelitve kadrovskega stanovanja zdravniku, ki bi deloval v Trzinu. 
 

Kolikor je županu znano, občina trenutno nima praznega kadrovskega stanovanja.  
Kar zadeva štipendijo, pa gre to za rešitev na daljši rok. Zagotovo pa se bo to preverilo.   
 

8) Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/: 
Svetnike želi spomniti, da je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da vsi sodelujejo pri 
oblikovanju predlogov za nov Lokalni razvojni program Občine Trzin. Mogoče bi se 
določil rok, v katerem komisije in odbori pripravijo nek predlog in občinska uprava 
pripravi nek načrt, da se ne bo pozabilo. 

 
G. župan meni, da bo primerna priložnost za obravnavo te tematike že naslednja seja, ko se bo 
obravnaval rebalans proračuna in se bodo zopet sestali vsi odbori in komisije. Predlog bo poslan 
skupaj z gradivom. Pričakuje, da bo gradivo za rebalans v isti obliki, kot je bilo in, da se ne bo še 
enkrat kopiralo na novo v celoti.     
 
 

9) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
zastavlja vprašanje in podaja pobudo: 
a) Prebivalci Obrtno industrijske cone so se na svetnika obrnili v zvezi z nedavnimi 

dogodki, ki so se zgodili v podjetju Kemis na Vrhniki. Tudi občina je namreč 
seznanjena s podjetjem, ki se v industrijski coni ukvarja z zbiranjem odpadnega 
materiala, zato jih zanima, ali bo občina kaj ukrepala, da se preveri varnost in 
možnost onesnaženja? Kar se je zgodilo v podjetju Kemis je lahko v poduk, zato bi 
bilo potrebno ponovno preveriti ali je to, kar se dogaja v coni, v tem podjetju, na 
tem mestu, primerno.   



 

G. župan pojasni, da je bilo za dotično podjetje oziroma za ta prostor, od leta 2011, na različne 
pristojne službe, poslanih 14 ali 15 različnih dopisov (na Ministrstvo za okolje, okoljsko inšpekcijo, 
gradbeno inšpekcijo,…). Potekali so tudi že sestanki z lastniki objektov v bližini, kjer je bila 
predstavljena vsa korespondenca. Vsa ta korespondenca bo posredovana tudi svetnikom, da si bodo 
lahko ogledali, kaj vse je bilo v zvezi s to problematiko storjenega. Podjetje ima okoljsko dovoljenje, 
vendar ga je imelo tudi podjetje Kemis, kar je znano. Zaenkrat kaže na to, da imajo vsa dovoljenja 
(požarno, gradbeno,…). Tudi sam pri ogledu ni opazil ničesar nevarnega, je pa moteče kar zadeva 
hrup in promet na ulici. Redar večkrat obišče to ulico in napiše tudi kazni, ki pa, vse tako kaže, ne 
pomagajo kaj dosti.   

 
Vključi se g. Gladek, ki pojasni, da si je na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor mogoče 
ogledati tabelo oziroma seznam vseh objektov po občinah v Sloveniji, z visokim ali nizkim 
tveganjem. Med temi je tudi občina Trzin, ki ima en objekt z nizkim tveganjem in to je plinarna. 
Plinarna je edini objekt, ki ga je ministrstvo uvrstilo kot objekt z nizkim tveganjem. Ne zagovarja 
smetišča sredi cone, vendar ta objekt očitno ni tovrsten, da bi se ga lahko primerjalo s Kemisom, kar 
zadeva kemične odpadke. Zagotovo pa je to moteče.     

 
 

b) G. Podlogar podaja pobudo, da Občinski svet Občine Trzin, letos jeseni, v skladu s 
66 oz. 67. členom Statuta Občine Trzin, razpiše svetovalni referendum o dveh zelo 
pomembnih vprašanjih. Predlaga, da se občanom Trzina zastavita vprašanji: 
»1. Ali se strinjate z izbrano rešitvijo občinske uprave za gradnjo novega gasilskega 
doma v Trzinu?   
2. Ali se strinjate s predlogom spremembe Statuta Občine Trzin, da se zmanjša 
število občinskih svetnikov Občine Trzin na 9 članov, kar pomeni, da se volijo kot 
posamezniki po večinskem volilnem sistemu?« 

 
G. župan odgovori, da se bomo pisno opredelili do te pobude. 
 
   
K točki 8/ 
 
Strategijo za mlade v Občini Trzin od leta 2017 do 2022 je predstavila Maja Keber Furlan, strokovna 
sodelavka – pravnica.   
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za mlade ter 
Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, župan Peter LOŽAR, Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Maja KEBER 
FURLAN/strokovna sodelavka – pravnica/ in Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – 
Tone Peršak in sokrajani/.  
 
Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

 SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 20. redni seji, 14. junija 2017 sprejel Strategijo za mlade v Občini 
Trzin od leta 2017 do 2022. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Maja Keber Furlan. 
 
 



 

K točki 9/ 
 
V nadaljevanju seje je višja svetovalka župana za finance in proračun, Bojana Lenaršič, predstavila 
Konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2016. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Z 10. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na dan 31. 
12. 2016. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem Vestniku Občine Trzin. 
 
Sejo je zapustila ga. Bojana Lenaršič.  
 
 
K točki 10/ 
 
Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave je predstavila razloge za sprejem Spremembe in 
dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017. Ga. 
Gorše Prusnik je predstavila tudi Amandma, katerega besedilo se glasi: 
 
 »OBČINA TRZIN 
Župan Peter Ložar 
 
Številka: 20-11/2017 
Datum:  05.06.2017 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN 
 
ZADEVA:  AMANDMA ŠT. 1 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 pri zaporedni št. 40č spremeni obrazložitev, ki se glasi: 

40.
č 

parc. št. 860, v izmeri 17.077 m² (ID 
znak: parcela 1961 860/0), parc. št. 
861/1, v izmeri 12.240 m² (ID znak: 
parcela 1961 861/1) in parc. št. 858, v 
izmeri 16.189 m² (ID znak: parcela 
1961 858/0). 
 
 

 305.000,00 Nakup parc. št. 860, v izmeri 17.077 m², 
(ID znak: parcela 1961 860/0), dela parc. št. 
861/1, (ID znak: parcela 1961 861/1) in 
dela parc. št. 858, (ID znak: parcela 1961 
858/0) –  za postavitev športne javne 
infrastrukture v ŠRP v Mlakah.  Preostali del 
zadnjih dveh parcel  je predviden za sodno 
poravnavo, ki teče med lastnikom in lastnikom 
sosednjega zemljišča. Zmanjšanje zemljišč pa ne 
vpliva na interes občine, saj je tam zeleni pas. 
Lastnik je na osnovi pogajanj neformalno 
izrazil namero, da bi prodal po ceni 7,2 
EUR/m². 



 

OBRAZLOŽITEV: 
Občina Trzin načrtuje nakup parc. št. 860, v izmeri 17.077 m² (ID znak: parcela 1961 860/0), nakup dela parc. 
št. 861/1, del od izmere 12.240 m² (ID znak: parcela 1961 861/1) in dela parc. št. 858, del od izmere 16.189 
m², ki so vse v lasti družbe HETA Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o.. V preteklem tednu so bili 
izvedeni razgovori z Družbo HETA Asset Resolution, ki je neformalno izrazila namero, da bi zemljišča prodala po 
ceni 7,2 EUR/m², seveda pa potrebujejo še potrditev lastnika iz Avstrije. Predmet prodaje sta tudi del parc. št. 
861/1 in parc. št. 858, saj za preostali del na obeh parcelah poteka poravnava na sodišču z lastnikom sosednjega 
zemljišča. Za potrebe nakupa parc. št. 858 bo, v primeru realizacije posla, Občina Trzin pridobila del sredstev od 
Evropske Unije. Navedeno pomeni, da obremenitev proračuna ne bo v polnem znesku, kot je predviden v tabeli, 
ampak se bo znižal za vrednost te parcele, ki se bo financirala s sredstvi EU. 
 
                                                                                                                                       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 Anton KRALJ, predsednik 
Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Polona 
GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Sledilo je glasovanje o amandmaju, ki je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet. 
 
V nadaljevanju je bil soglasno (13. glasov »za«) 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 11/ 
 
Kratko obrazložitev pod to točko je podala Polona Gorše Prusnik. 
  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
komisije je povedal, da velja enako kot za predhodno točko.); Miha PANČUR, namestnik 
predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
  

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 104/17 9   



 

                 
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. 
 
 
K točki 12/ 
 
12.1/ Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak je 
navzočim najprej predstavila predlog za imenovanje odgovornega urednika. In sicer komisija 
predlaga, da se za odgovorno urednico občinskega glasila Odsev imenuje Vesno Sivec Poljanšek. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Edward Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, 
občinska priznanja, proslave in promocijo občine (Člani Komisije za informiranje, občinska 
priznanja, proslave in promocijo občine soglasno, s 4. glasovi »za«, predlagamo občinskemu svetu, da 
za odgovorno urednico imenuje gospo Vesno Sivec Poljanšek.) in Milan KARČE, predsednik 
Statutarno pravne komisije (Smo si enotni za vse tri točke, da je gradivo pripravljeno po zakonodaji.) 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Peter 
KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Klavdija TRETJAK/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.    
 
Pred glasovanjem g. Romeo Podlogar/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
obrazloži svoj glas: Glasoval bo proti predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in obenem pove, da kandidatke niti ne pozna. Meni, da bo predlog potrjen, saj ve, da se 
je koalicija že odločila za to kandidatko. Ve, da bo sprejeta in, da jo bo na ta način mogoče motiviral, 
da se bo še bolj izkazala in bo dobro delala. Meni pa, da je to zagotovo neke vrste tveganje, saj je M. 
že poznan. Sicer ni optimalen, ampak z leti ljudje zorijo in meni, da bi bil bolj primeren kandidat, da 
pozna utrip Trzina, oziroma bolj čuti utrip Trzina, kot nekdo iz Domžal. Glasoval bo proti.      
 
Sledilo je glasovanje. 
Izid glasovanja: 
 
Z 8. glasovi »za« in 4. »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je na 20. redni seji dne 14. junija 2017 seznanil s predlogom 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovorno urednico občinskega 
glasila Odsev za obdobje dveh let imenoval gospo Vesno SIVEC POLJANŠEK. 

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

 
 



 

12.2/ Tudi predlog pod drugo podtočko je predstavila predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Komisija predlaga, da se za predstavnico Občine Trzin v Svet Knjižnice 
Domžale imenuje Nataša Pavšek. 
 
Stališče delovnega telesa je podala Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Z 10. glasovi »za« in 1. »proti« je bil sprejet 
 

 SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje gospo Natašo PAVŠEK za predstavnico Občine Trzin v 
Svetu Knjižnice Domžale, za obdobje petih let. 
 

2. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep št. 17-7/2012 (Uradni vestnik OT, št. 6/12, z 
dne 18.07.2012) in Sklep št. 4-14.3/2015 (Uradni vestnik OT, št. 1/15, z dne 18.02.2015). 

  
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
12.3/ Ob koncu je predsednica Komisije pojasnila še, da komisija soglaša z imenovanjem gospoda 
Andreja Brojana iz Občine Mengeš za skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Glasbena šola Domžale. 
 
Stališče delovnega telesa je podala Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju gospoda Andreja BROJANA iz 
Občine Mengeš za predstavnika ustanoviteljev v Svetu Glasbene šole Domžale. 

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

čas imenovanja predstavnika.  
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:07 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR 
           
 
 
 


