
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 22-00/2017 
Številka zadeve: 9000-0005/2017- 
Datum: 06.11.2017 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 18. oktobra 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/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista 
združeni Trzin/.  
 
Odsotnost opravičil: gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/. 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Bojana LENARŠIČ, g. Matjaž ERČULJ, ga. Ana MOVRIN, 
ga. Marjeta TRSTENJAK in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, ga. Sonja ROZMAN, pri 1. točki 
dnevnega reda, 

 predstavnica podjetja Realis tehnološke rešitve, d.o.o., ga. Ana STIPLOŠEK, pri 2. točki 
dnevnega reda, 

 predsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, ga. Katarina KADUNC, 

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


 

Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 11 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje: 
 

 zapisnik 21. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 21. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (11 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 27. 09. 2017, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 22. redne seje:  

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 22. redne seje: 
 
Ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ predlaga 
umik 7. točke z naslovom Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v 
Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017. Umik predlaga, ker sklepi odbora niso bili v celoti 
upoštevani v gradivu in potem obravnavani na Statutarno pravni komisiji. Predlaga, da se točka 
prestavi na dnevni red druge seje. Obenem podaja pobudo, ki je bila podana tudi na Odboru za 
kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, da se tovrstne dokumente, kot delovno gradivo, članom 
odbora pošlje v naprej, da imajo možnost pregledati in pripraviti predloge sprememb. Šele potem se 
takšno gradivo poda naprej v proces sprejemanja na občinskem svetu. Najprej člani odbora 
pregledajo delovno gradivo, podajo svoje pripombe, potem sprejmejo program s pripombami, šele 
nato gre v proceduro za sprejem na vseh ostalih odborih, na odboru za kulturo in na občinskem 
svetu. 
 
G. župan poudari, da je gradivo bilo poslano v roku. 
 
Ga. Marjetič Žnider nadaljuje, da ni govora o tem, ampak o tem, da je pravilno, da imajo člani 
odbora v primeru strategij, ki se sprejemajo za daljšo časovno obdobje, možnost in priložnost 
delovno gradivo predhodno pogledati, ne pa, da dobijo že gradivo, o katerem je potrebno že 
odločati. Predlaga umik točke, ker sklepi odbora niso upoštevani. 
 
G. župana zanima kakšen je bil sklep odbora? 
 
Ga. Marjetič Žnider pojasni, da sta bila sklepa dva in sicer za dopolnitev točke 2.5 in 2.6 Kulturna 
dediščina. 
 
G. župana nadalje zanima, zakaj ni bil podan amandma? 
    



 

Vključi se ga. Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/, ki pove, da so bili prepozni. V zapisnik je 
zapisala tako, kot je zapisala, vendar je vse skupaj malo narobe razumela.  
 
G. župan predlaga, da glede na zaplete, ki so v tem primeru nastali, v prihodnje predsedniki odborov 
in komisij, ko pošiljajo zapisnik občinski upravi, pošljejo zapisnik tudi že vsem ostalim članom v 
vednost po elektronski pošti. Da se stvari takoj uskladijo. Župana zanima, če je gradivo bilo 
obravnavano. 
 
Ga. Zupan potrdi, da je. 
 
G. župan nadaljuje, če je bilo zapisano s koliko glasovi za in koliko proti? 
 
Ga. Marjetič Žnider odgovori, da so bili sklepi sprejeti z vsemi glasovi.  
 
G. župan zaključi, da se s predlogom strinja in kot predlagatelj umika točko, ki se bo obravnavala na 
decembrski seji. V izogib tovrstnim zapletom prosi, da predsedniki v prihodnje pošiljajo zapisnike 
vsem ostalim članom odborov in komisij v vednost, kar nekateri tudi že izvajajo.  
   
Ker je točko umaknil predlagatelj, ni glasovanja. 
 
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 22. redne seje z novimi točkami: 
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.  
  
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 8 točk. Točke od 6. točke dalje se preštevilčijo.   
  
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 
DNEVNI RED: 

1. Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin - druga 
obravnava;  

2. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin – prva 
obravnava;  

3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Knjižnici Domžale – skrajšani 

postopek; 
5. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2018; 
6. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2018; 
7. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin; 
8. Volilni zbor za izvolitev predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne 

enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017: 
8.1. Sklep o imenovanju volilnega odbora; 
8.2. Sklep o izvolitvi predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne 

enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet 
 
 
Zaradi zadržanosti poročevalke ge. Sonje Rozman, je župan predlagal, da člani občinskega sveta najprej obravnavajo 
drugo točko dnevnega reda. Vsi prisotni člani občinskega sveta so se s predlogom strinjali. Zato je sledila obravnava 
druge točke dnevnega reda.    
 
 
 



 

K točki 2/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin v  prvi 
obravnavi je predstavila Ana Stiplošek, predstavnica podjetja Realis, d.o.o.. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha 
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor in Anton KRALJ, predsednik 
Odbora za finance in premoženje. 
 
Seji se je pridružila ga. Katarina Kadunc, predsednica Nadzornega odbora Občine Trzin. 
 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je na 22. redni seji dne 18.10.2017 obravnaval in sprejel predlog Odloka 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin v prvi obravnavi ter ugotovil, da je 

primeren za nadaljnjo obravnavo ter nalaga predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo 

obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

ter 218.c členom Zakona o graditvi objektov in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz 

razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave.  

 
 
Po končanem glasovanju sta sejo zapustili ga. Ana Stiplošek, predstavnica podjetja Realis, tehnološke rešitve d.o.o. in 
ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. 
 
 
K točki 3/ 
 
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/:  
Podaja pobudo za ureditev Bele ceste v Trzinu, ki je v dolžini približno 500 m preozka 
za srečanje z nasproti vozečimi vozili. Vsaj na vsakih 100 m bi bilo potrebno narediti 
primerno izogibališče. Glede na to, da na nekaterih mestih ni potrebe po kanalih na 
obeh straneh ceste, bi se ta mesta lahko izkoristila za izgradnjo teh izogibališč. Ne 
predstavlja si, kako bi se rešilo, če bi se tam srečala dva traktorja s prikolicami.  

 
G. župan pojasni, da se je sam že znašel v taki situaciji in, da se s potrpežljivostjo lahko izide. Kar 
zadeva kanale, so težave, saj bi jih po hidrološki študiji morali še celo povečevati. Trenutno se samo 
čistijo, drugače pa bi morali biti višji oziroma globlji, kot sedaj. Bomo preverili, če obstajajo 
možnosti, da bi se na ta način rešilo. 
 
Po mnenju g. Kralja je kanal na nekaterih mestih na obeh straneh ceste, čeprav na eni strani ne bi bil 
potreben. Nekje je teren na zunanji strani dvignjen in nagnjen proti notranjosti, tako, da ni odtoka na 
cesto. Kanal je tam brez potrebe. Na nekaterih mestih bi se dalo malo razširiti.     
 
Po besedah g. župana je bila narejena študija zalednih voda, po kateri bi morali te kanale še 
poglobiti, se pa ves čas čistijo.     

 
 



 

2) Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/: 
Svetnika zanima kakšne so zadnje informacije oziroma kakšno je stališče občine v 
primeru gospoda Š. in Barce ter parkirnih prostorov oziroma pločnika, ki je delno na 
površini Š. parcele? Podpisana je bila pogodba. 

 
G. župan pove, da v zvezi s to temo že dolgo ni bilo nobenega sestanka z lastnikom omenjenih 
parcel. Kolikor mu je znano, je trenutno zadeva na sodišču, kjer se na podlagi izvršbe usklajuje 
poravnava. Kot je bilo razumeti iz vsega skupaj, naj bi bila zadeva izpeljana v roku enega ali dveh 
mesecev. Več informacij nima, ker je sama obravnava stvar strank v postopku, kjer pa občina ni bila 
nikoli stranka v postopku. Ne glede na to, da je župan sam ponudil, da občina lahko sodeluje, da se 
išče in najde tvorna rešitev skupaj, nikoli ni bil pozvan s strani sodišča. Bomo preverili in podali pisni 
odgovor.  
 
G. Jeraka nadalje zanima, kaj je s tistim delom, kjer naj bi prišlo do menjave zemljišč? S pogodbo, ki 
je bila podpisana s prejšnjim županom? 
 
G. župan odgovarja, da se vse skupaj ureja posledično. Če bo sodišče nekaj določilo, je potem 
menjava brezpredmetna, sploh, glede na to, da je podlaga sporazum med pravnimi osebami, ki jih ni 
več. Bomo preverili in se pisno opredelili.     

 
 

3) Gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/: 
Stanovalci blizu Pšate, zlasti v starejšem delu Trzina, se pritožujejo, da imajo od 
aprila, pa do začetka avgusta, težave s prahom vrb, ki rastejo ob Pšati. Zanima jih, če 
je v zvezi s tem možno kaj storiti? Ali jih je možno odstraniti ali nadomestiti s čim 
drugim? 

 
G. župan pove, da so bile leta 2015 vrbe prvič temeljito obrezane. Tudi v letošnjem letu so bile, 
vendar še ne po celotni trasi. Na najbolj problematičnem delu jih bodo še temeljito obrezali. Kar 
zadeva odstranitev, bi bilo najprej potrebno pridobiti soglasje ARSO (Agencije Republike Slovenije 
za okolje), ker gre za vodni svet. Težava pa je, da gre pri drevesih za zelo občutljivo temo, zato je 
občina zavzela stališče, da se jih bolj obrezuje in skuša doseči, da je cvetenja čim manj. Razume 
težave prebivalcev, vendar pa bi za odstranitev moralo biti soglasje s strani ARSO.   
 
Gospo Zupan zanima, če se mora na ARSO obrniti občina, ali lahko pobudo podajo občani? 
 
G. župan odgovori, da bomo preverili. V vsakem primeru pa mora ARSO zavzeti stališče do tega. 
      

 
4) Gospod Rado GLADEK/SDS/: 

Podaja pobudo, da se ponovno pregleda prometna signalizacija oziroma oznake, ker 
na določenih delih oziroma ulicah oznake niso usklajene. Na ulici pod gozdom je na 
eni strani ulice omejitev 30, na drugi strani, kjer bi moral biti znak, pa te omejitve ni. 
Stanovalci se pritožujejo, da vozniki vozijo prehitro. Če že hočemo omejevati hitrost, 
potem je potrebno vsaj prometno signalizacijo postaviti tako, kot naj bi bila.  

 
G. župan pojasni, da se na občini zavedamo, da bo sedaj, ko se je spremenil pravilnik, veliko znakov 
novih. Nekaj je na cestah že novih. Natančne podatke bi lahko podal g. Gril, vendar bi bilo potrebno 
kar nekaj le, da bi se vsi zamenjali. Se bo pa v tem tednu to pospešilo, saj so določeni deli, kjer bo 
potrebno signalizacijo zagotovo že sedaj nadgraditi ali spremeniti. Smiselno bi bilo z naslednjim 
letom, da se na najbolj kritične točke, dodajo še opozorilniki za hitrost. To je investicija, ki jo bo tudi 
potrebno izvesti in je tudi predlog za spremembe Proračuna Občine Trzin za leto 2018. Sredstva pa 
bo potrebno po vsej verjetnosti malce povišati tudi kar zadeva prometno signalizacijo.          

  



 

Seji se je pridružila ga. Sonja Rozman, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, zato se je seja 
nadaljevala z obravnavo prve točke dnevnega reda. 
 
 
K točki 1/ 
 
Uvodno obrazložitev pod to točko je podala Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in 
prostor, ki je predstavila tudi 10 amandmajev. V nadaljevanju pa je dodatno obrazložitev podala še 
Sonja Rozman, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj. 
Besedilo predlaganih amandmajev se glasi: 
»ŽUPAN 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin 
 
Amandma št. 1 k naslovu: 
Naslov se spremeni tako, da se glasi: 
»O D L O K o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic« 
 
Obrazložitev: začasno zavarovanje se sprejme ločeno, z namenom, da se zavaruje območje, ki še ni bilo razglašeno 
za naravno vrednoto. Zaradi samostojnega začasnega zavarovanja se predlaga sprememba naslova. Po preteku 
začasnega zavarovanja Občina Trzin lahko predlaga skupno trajno zavarovanje za vsa območja naravnih vrednot. 
 
Amandma št. 2 k 1. členu: 
1. odstavek se spremeni tako, da se: 

- črta celotna (a) točka 1. odstavka 

- črtata se dvopičje in oznaka »(b)«. 
2. odstavek se spremeni tako, da se: 

- v prvi alineji črta besedilo »prehodnega in nizkega barja«. 

- črtata se tretja in četrta alineja. 
Črta se celotni zadnji stavek 3. odstavka. 
 
Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer 
ter vnesejo nomotehnični popravki. 
 
Amandma št. 3 k 4. členu: 
Celotno besedilo 4. člena se nadomesti z sledečim besedilom: 
»Mokrišča v občini Trzin so ostanki nekdaj obsežnejših mokrišč ob Pšati in vznožju Dobena. Na tem območju 
najdemo poplavne površine ob Pšati s še ohranjenimi rastišči močvirske logarice. Preplet različnih habitatov še povečuje 
biotsko raznolikost prostora.  
Začasno zavarovanje obsega območje Blatnic, ki je še nezavarovano, ter del naravne vrednote Pšata (id. št. 4569) z 
rastišči močvirske logarice«. 
 
Obrazložitev: črta se del opisa, ki se nanaša na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer. 
 
Amandma št. 4 k 5. členu: 
V 1. odstavku se besedilo »Meja območij« nadomesti z »Meja območja«. 
V 4. odstavku 5. člena se besedilo »v prilogah 1 in 2, ki sta« nadomesti z besedilom »v prilogi 1, ki je«. 
 
Obrazložitev: Črtanje se priloga 1 in vnesejo popravki v zvezi s slovničnim številom, ker se iz odloka izvzame 
stalno zavarovanje območij Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer. 
 



 

Amandma št. 5 k 6. členu: 
Prvi odstavek se označi s številko 1, ostali odstavki se preštevilčijo. 
V prvem odstavku se: 

- besedilo »naravnih rezervatov« nadomesti z »naravnega rezervata« 

- besedilo »njihovih habitatov« nadomesti z »njegovih habitatov« 
V drugem odstavku se: 

- v 2. alineji črta besedilo »izven obstoječih stavbnih zemljišč« 

- črta se 9. alineja 

- za zadnjo alinejo se dodajo vse tri alineje iz 5. odstavka 
Črtajo se 3., 4. in 5. odstavek.  
 
Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer 
ter vnesejo nomotehnični popravki. 
 
Amandma št. 6 k 7. členu: 
V 7. členu se: 

- v prvi alineji črta besedilo »naravne vrednote,« 

- črta tretja alineja prvega ostavka 

- črta drugi odstavek in oznaka za 1. odstavek. 
Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer 
ter vnesejo nomotehnični popravki. 

 
Amandma št. 7 k 8. členu: 
V 8. členu se črtata stavka: 
»Spodbuja naj se aktivnosti, ki bodo preprečile nadaljnje zaraščanje z lesnato vegetacijo in invazivnimi tujerodnimi 
vrstami. Spodbujajo se aktivnosti, ki prispevajo k spoznavanju in doživljanju narave.« 
 
Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer. 
 
Amandma št. 8 k 9. členu: 
Črta se 1. odstavek, ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo. 
V 4. odstavku se črta zadnji stavek. 
V 5. odstavku se črta prvi stavek. 
 
Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer 
ter vnesejo nomotehnični popravki. 
 
Amandma št. 9 k 10. členu: 
V tretjem odstavku se: 

- iz besedila prve alineje črta besedilo: »naravne vrednote oziroma« in besedilo »z nameščanjem in vzdrževanjem 
ustrezne infrastrukture,« nadomesti z »s« 

- črta druga alineja 

Črta se 5. odstavek. 

Obrazložitev: črtajo se določila, ki se nanašajo na območji Mlake – jelševje in prehodno barje ter Mlake – bajer. 
Prav tako se črta možnost priprave petletnega načrta delovanja in urejanja naravnega rezervata, saj ta pri začasnem 
zavarovanju ni smiseln. 
 
Amandma št. 10 k 14. členu: 
Črta se besedilo: 
»iz točke b) prvega odstavka 1. člena tega odloka, skladno s tretjim odstavkom 50. člena Zakona o ohranjanju 
narave, « 
 



 

Obrazložitev: črtano besedilo ni potrebno, saj se predlog nanaša izključno na začasno zavarovanje. 
 
Številka: 22-1/2017                                               Župan Občine Trzin 
Datum:  03. 10. 2017                                               Peter LOŽAR, l.r.« 
 
 
Med predstavitvijo gradiva se je seji pridružil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 17.30 uri). Prisotnih je 12 članov 
občinskega sveta. Pridružila sta se tudi ga. Marjeta Trstenjak in g. Matjaž Erčulj.   
 
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. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
Člani občinskega sveta so najprej glasovali o amandmajih. 
Izidi glasovanja: 

 Amandma št. 1 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 2 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 3 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 4 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 5 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 6 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 7 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 8 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 9 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«); 

 Amandma št. 10 k predlogu Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v 
Občini Trzin je bil sprejet soglasno (12 glasov »za«). 

 
Ob koncu je sledilo še glasovanje o sklepu, ki je bil objavljen v gradivu in se mu doda besedilo: 
vključno s sprejetimi amandmaji. 
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 

o sprejemu predloga Odloka o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini 
Trzin 

 
Sprejme se Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v Občini Trzin v predlaganem 
besedilu, vključno s sprejetimi amandmaji. 
 
 
Po glasovanju sta sejo zapustili ga. Sonja Rozman, predstavnica Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj in ga. 
Ana Movrin. 



 

K točki 4/ 
 
Kratko obrazložitev predloga pod to točko je podala Marjeta Trstenjak, referent I. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Pod to 
točko smo glasovali 4. »za« in 1. »proti«, da je dokumentacija po veljavni zakonodaji.); Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, 
predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svetnice in svetniki so z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejeli  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
Knjižnici Domžale po skrajšanem postopku.  

 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjeta Trstenjak.  
 
 
K točki 5/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018, ki ga je 
navzočim predstavil strokovni sodelavec Matjaž Erčulj.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije; Odbora za kulturo, šolstvo, 
šport in dejavnost društev (Odbor se soglasno, skupaj z amandmajem, strinja z Letnim programom 
športa.) ter Odbora za finance in premoženje. 
  
Predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, Marjeta ZUPAN je predstavila 
Amandma št. k Letnem programu športa v Občini Trzin za leto 2018, besedilo katerega se glasi: 
 
»Odbor za kulturo, šolstvo, šport 
in dejavnost društev 
 
Občinskemu svetu 
Občine Trzin 
 
Zadeva: Amandma št. 1 k Letnemu programu športa v Občini Trzin za leto 2018 
 
V Letnem programu športa v Občini Trzin za leto 2018 se na koncu drugega stavka podtočke 4. vrhunski šport, 
doda besedilo »na vsakega posameznega športnika, ki bo izpolnil razpisne pogoje«, tako, da se stavek v celoti glasi: 
 
»Za leto 2018 bomo razpisali 2.000,00 EUR, na vsakega posameznega športnika, ki bo izpolnil razpisne pogoje«. 
 
Obrazložitev: 
Na seji Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev so bili podani predlogi k besedilu Letnega programa 
športa v Občini Trzin za leto 2018. Člani odbora predlagamo, da se spremeni 4. podtočka programa-Vrhunski šport 
in sicer tako, da se v letu 2018 razpišejo sredstva za sofinanciranje vrhunskih športnikov iz Občine Trzin v višini 
2.000,00 EUR za vsakega vrhunskega športnika, ki izpolnjuje z razpisom določene pogoje.  
 



 

V kolikor bo amandma na Letni program športa v Občini Trzin za leto 2018 sprejet v predlaganem besedilu, se 
bodo finančne posledice upoštevale pri pripravi sprememb proračuna za leto 2018, kjer se bo proračunska postavka 
0165, znotraj katere so zagotovljena sredstva za sofinanciranje vrhunskega športa, ustrezno zvišala. 
 
 
                                                                                                                   predsednica odbora: 
                                                                                                                      Marjeta Zupan« 
 
 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Matjaž 

ERČULJ/strokovni sodelavec VII/2/, župan Peter LOŽAR in Edward Justin JERAK/Lista 

združeni Trzin/. 

 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o Amandmaju št. 1 k Letnemu programu športa v Občini 
Trzin za leto 2018, ki je bil soglasno sprejet (12 glasov »za«).  
 

V nadaljevanju je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet še 

 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018 
v predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem. 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 6/ 
 
Tudi Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2018 je predstavil Matjaž Erčulj.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, 
predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (z 12. glasovi »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 
v predloženem besedilu. 
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Matjaž Erčulj. 
 
 
 



 

K točki 7/ 
 
Gradivo pod to točko je navzočim podrobneje predstavila Katarina Kadunc, predsednica nadzornega 
odbora.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in 
Katarina KADUNC/predsednica Nadzornega odbora Občine Trzin/. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin, 
sprejetim na 19. redni seji Nadzornega odbora Občine Trzin, 13. septembra 2017. 

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

 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  
 
Sledil je Volilni zbor za izvolitev predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 
2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 
 
 
K točki 8/ 
 
Volilni zbor je pričel s svojim delom ob 18.00 uri. Župan ugotavlja, da je navzočih 11 članov 
občinskega sveta od 13, kar je večina članov občinskega sveta in volitve se lahko opravijo. 

 
Župan predlaga, da se v volilni odbor za izvedbo volitev imenujejo ga. Alenka MARJETIČ 
ŽNIDER, kot predsednica ter ga. Marjeta ZUPAN in ga. Nuša REPŠE, kot članici. 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasni, da je komisija prejela en 
predlog za elektorja.  
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik komisije. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem imenovanju v Volilni odbor. 
 
Občinski svet Občine Trzin je soglasno (z 11. glasovi »za«) sprejel naslednji: 

 
Sklep o imenovanju volilnega odbora 

 
za izvedbo volitev za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za 
volitve predstavnika  lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017. 
 
V volilni odbor se imenuje: 
- Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica 
- Marjeta ZUPAN, članica in 
- Nuša REPŠE, članica. 



 

Naloga volilnega odbora je izvedba volitev za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo 
volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017. 
 
 
Župan je ob 18.03 uri predlagal odmor in pozval volilni odbor, da izvede volitve. 
 
Po prekinitvi, ob 18.22 uri, je volilni zbor nadaljeval z delom. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta od 13.  
 
 
Predsednica volilnega odbora je Občinskemu svetu sporočila volilne rezultate in predložila Zapisnik 
volilnega odbora, ki je priloga zapisnika volilnega zbora.  
 
Poročilo predsednice volilnega odbora: 
Glasovalo je 11 članov občinskega sveta. 
 
Za elektorja je bilo oddanih 11 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo. 
Gospod Rado GLADEK je prejel 11 glasov. 
 
Na osnovi rezultatov volitev je volilni zbor Občinskega sveta soglasno (z 12. glasovi »za«) sprejel 
naslednji 

 
Sklep 

o izvolitvi predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve 
predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 

 
1. Za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve 

predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 je bil izvoljen g. Rado 
GLADEK, Trzin. 

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

 
 
Volilni zbor se je zaključil ob 18.26 uri. 
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR 


