
 

 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 26-00/2018 
Številka zadeve: 9000-0003/2018- 
Datum: 16. 05. 2018 

  

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
26. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 25. aprila 2018, 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 11/18 – ZSPDSLS-1),  23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04). 
 
NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   
  
Župan: 
gospod Peter LOŽAR /Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/. 
 
Člani OS: gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, 
gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod 
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša 
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija 
TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, 
lista odgovornih aktivnih občanov/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha PANČUR/SDS/ in 
gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Odsotnost opravičila: gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Valentin 
KOLENC/Lista Trzin je naš dom/. 
 
Neopravičeno odsotni: /  
 
Občinska uprava:  
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Bojana LENARŠIČ, ga. Marjeta TRSTENJAK, ga. Maja 
KEBER FURLAN in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
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 dnevnega reda, 

 direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, direktorica 
Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR, in ravnateljica GŠ Domžale, ga. Andreja 
HUMAR,  – pri 3. točki dnevnega reda, 

 v. d. ravnateljice OŠ Trzin, ga. Sara ANŽIN, pri 3. in 4. točki dnevnega reda, 

 predstavnica Centra za socialno delo Domžale, ga. Marjana MILEK OGRINEC, pri 5. točki 
dnevnega reda, 
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 vodja skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ga. Irena KARČNIK, pri 8. točki dnevnega reda,  

 predstavnica Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., ga. Ingeborg WASCHL, pri 12. 
točki dnevnega reda, 

 predstavnica Nadzornega odbora Občine Trzin, ga. Blanka JANKOVIČ, 

 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK. 
 
Opravičeno odsotni: ravnateljica OŠ Roje, ga. Marjanca BOGATAJ, predstavnik podjetja AS 
Teprom, d.o.o., g. Andrej POGLAJEN; projektant načrta zunanje in prometne ureditve za DZiR, g. 
Peter BERGLEZ, Standard d.o.o. ter odgovorni vodja projekta in projektanta načrta arhitekture za 
DZIR, g. Davorin POČIVAŠEK, Počivašek, d.o.o. 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: / 
 
Ostali navzoči: g. Marko KAJFEŽ, občan in ga. Tanja KAJFEŽ, občanka. 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 11 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev popravljenega zapisnika 25. redne seje, ki so ga svetniki prejeli na seji 
na mize: 
 

 zapisnik 25. redne seje: 
 
Pripomb na popravljen zapisnik 25. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta 
soglasno (z 11. glasovi »za«) sprejeli naslednji 

SKLEP 
 
Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 14. 03. 2018, se sprejme in 
potrdi.  
 
 
Odločanje o dnevnem redu 26. redne seje:  
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 26. redne seje: 
G. župan kot predlagatelj umika z dnevnega reda 6. točko z naslovom: Sprejem predloga Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja 
prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del. Točko umika zato, ker se je na Statutarno pravni 
komisiji, na pripombo gospoda Podlogarja, ugotovilo, da na podlagi 156. člena Poslovnika med prvo 
in drugo obravnavo prostorskih planov, ureditvenih in zazidalnih načrtov, občinski svet obravnava 
pripombe in predloge iz javne razprave in zavzame stališče do njih. Ta stališča so podlaga za pripravo 
predloga akta za drugo obravnavo. Ker v zakonodaji ni točno določeno, kakšen naj bi bil postopek, 
velja poslovnik. S tem smatra, da se bo šlo po tem postopku, kar bo pomenilo, da bosta dve izredni 
seji, predvidoma v maju.   
Kot predlagatelj umika tudi 8. točko z naslovom: Pravilnik o štipendiranju v občini Trzin. 
Obrazložitev: glede na to, da je bilo pred sejo govora, da je predlog še neusklajen, ne glede na to, da 
je bilo časa tri mesece, kar je res dolga doba, ampak želi, da je pravilnik usklajen, poslan čez neko 
simulacijo, da se vidi, kaj se lahko pričakuje, saj so spremembe kar precejšnje. Zagotovo je še čas, da 
se najkasneje v juniju ta pravilnik sprejme. Glede na to, da je pravzaprav že zelo blizu, meni, da tudi 
bo sprejet.   
 
 



 

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 26. redne seje z novimi točkami: 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. Klavdija TRETJAK 
predlaga uvrstitev točke z naslovom: Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju 
funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Trzin na dnevni red seje. Pove, da 
gre za ugotovitveni sklep. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je sestala tik 
pred sejo občinskega sveta. Glede na to, da je prispela odstopna izjava gospe Kadunc, ki je bila na 
mestu predsednice in članice nadzornega odbora, je komisija to obravnavala in sprejela ugotovitveni 
sklep. Občinskemu svetu soglasno predlaga, da z dnem, ko je bila podana odstopna izjava, 
23.04.2018, gospe Katarini Kadunc preneha funkcija kot predsednici in članici Nadzornega odbora 
Občine Trzin. 
   
Ker je bila točka posredovana manj kot tri dni pred sejo sveta, župan daje na glasovanje, kdo se 
strinja s tem, da se ta točka uvrsti kot zadnja na dnevni red. 
Predlog za uvrstitev točke na dnevni red je bil sprejet soglasno (11 glasov »za«).  
 
Sledi glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 18 točk. Točke od zaporedne številke 5 naprej 
se preštevilčijo.   
  
Soglasno (z 11. glasovi »za«) je bil sprejet 
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 in 
Seznanitev z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 2017; 

2. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin za leto 2017 in Poročilo Centra 
aktivnosti Trzin (CAT) za leto 2017; 

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Roje za leto 2017; 
Knjižnice Domžale za leto 2017; Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017; 
Glasbene šole Domžale za leto 2017 in Osnovne šole Trzin za leto 2017; 

4. Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in pokritju 
presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica; 

5. Seznanitev s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2017 in 
Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske 
socialne pomoči za leto 2018«; 

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;  
7. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Trzin - prva obravnava; 
8. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 

Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2017; 
9. 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 2017;  

10. Odlok o turistični taksi – prva obravnava; 
11. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2017 – skrajšani postopek; 
12. Odlok o pokopališkem redu v občini Trzin – prva obravnava;  
13. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave 

in promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2018; 
14. Seznanitev s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih 

sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016; 
15. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
16. Predlog Sklepa o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
17. Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami;  
18. Volitve in imenovanja: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednice in 

članice Nadzornega odbora Občine Trzin. 



 

 

K točki 1/ 
 
Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2017 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 poročilih ni razpravljal nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
1.1/ Najprej je bil soglasno (11. glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za 
leto 2017. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
1.2/ Nato je bil soglasno (11. glasov »za«) sprejet tudi  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o delovanju Programa Svit v letu 

2017. 
 

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 2017 in Poročilo Centra aktivnosti Trzin 
(CAT) za leto 2017 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. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Sledilo je glasovanje o obeh sklepih. 
 

2.1. Soglasno (11 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 2017. 

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



 

 

2.2. Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) 
za leto 2017. 

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

 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš.  
 
 
K točki 3/ 
 
V nadaljevanju so svoja letna poročila za leto 2017 predstavile: ga. Sara Anžin, v. d. ravnateljice OŠ 
Trzin; ga. Barbara Zupanc Oberwalder, ravnateljica Knjižnice Domžale, ga. Zora Torkar, direktorica 
Medobčinskega muzeja Kamnik in ga. Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale.  
 
3.1/ Zaradi odsotnosti ravnateljice Osnovne šole Roje, Marjance Bogataj, je kratko obrazložitev 
podal župan. 
   
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora.) ter 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 2017. 

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

 
 
Seji se je pridružila v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin, ga. Sara Anžin, zato so svetniki nadaljevali z obravnavo 
podtočke 3.5.  
 
 
3.5/ Sledila je predstavitev Letnega poročila Osnovne šole Trzin za leto 2017. Pojasnila je podala v. 
d. ravnateljice Sara Anžin. 
 
Seji se je pridružila direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara Zupanc Oberwalder. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora.) ter 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljala sta g. Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ in ga. Sara ANŽIN/v. d. 
ravnateljice Osnovne šole Trzin/. 
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 



 

 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za poslovno 

leto 2017. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
3.2/ Pri tej podtočki je obrazložitev podala direktorica Knjižnice Domžale, Barbara Zupanc 
Oberwalder. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora. Odbor 
za kulturo se je strinjal z vsemi štirimi poročili.) ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Med obrazložitvijo se je seji pridružila ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.  
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 
2017. 

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

 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale. 
 
 
3.3/ Poročilo Medobčinskega muzeja Kamnik za leto 2017 je na kratko predstavila direktorica 
muzeja, Zora Torkar. 
 
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, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (11 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja 

Kamnik za leto 2017. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, pridružila pa se je ga. 
Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale.   



 

 

3.4/ Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale je navzoče člane občinskega sveta 
povprašala, če imajo kakšno vprašanje v zvezi s poročilom. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (11 glasov 
»za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za leto 
2017. 

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

  
 
Sejo je zapustila ga. Andreja Humar, ravnateljica Glasbene šole Domžale.  
 
 
K točki 4/ 
 
Gradivo pod 4. točko dnevnega reda je najprej na kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še 
Sara Anžin, v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin. 
G. župan želi, da se sklep Odbora za finance in premoženje zavede v zapisnik. Predlog Odbora za 
finance in premoženje se glasi: »Odbor priporoča občinskemu svetu, da se na podlagi primanjkljaja Vrtca 
Žabica, zaradi odločitve občinskega sveta o zadržljivosti dviga cen storitev v letu 2017, zagotovi v naslednjem 
rebalansu Vrtcu Žabica investicijska sredstva v višini 17.000,00€. S tem pogojem se odbor strinja s sklepom, kakor 
je predložen v gradivu soglasno.« Predlaga, da se sklep zapiše v zapisnik, da se upošteva in tudi župan bo, 
kot pripravljavec proračuna, upošteval teh 17.000,00€ na proračunski postavki 179.     
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora. Odbor 
se je seznanil s sklepom o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in 
pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtec Žabica – 2 člana ZA – 2. člana vzdržana. 
Predlog: Sofinanciranje logopeda v Osnovni šoli Trzin in Vrtcu Žabica od Občine Trzin. Po 
ugotovitvah v šoli že skoraj 1/3 učencev potrebuje pomoč logopeda. Predlog je že na začetku 
mandata tega odbora podala ga. Mušič. Ker prvi predlog v treh letih še ni bil realiziran, odbor na 
predlog ga. Marjetič Žnider predlaga občinski upravi, da se nemudoma preuči tudi možnost 
kandidiranja na sredstva LAS. Odbor predlaga, da občinska uprava in OŠ Trzin preučita možnost 
izvedbe npr. 3 letnega projekta, v katerem bi za vrtčevske otroke in učence prve triade omogočili 
brezplačno logopedsko obravnavo na šoli (smiselno vključiti tudi težje primere iz druge in tretje 
triade, ki doslej še niso imeli ustrezne obravnave). Odbor predlaga, da je to občinski projekt, kar 
pomeni, da se lastna sredstva (20 – 30 %) namenijo iz občinskega proračuna. Naslednji razpis bo 
predvidoma odprt od julija – septembra 2018. Župan pojasni, da je vzeto na znanje in, da se bo 
proučilo.) in Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Župan je že prebral 
predlog sklepa.) 
 
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/ in Sara 
ANŽIN/v.d. ravnateljice Osnovne šole Trzin/. 
 



 

 

Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

S k l e p 
 o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin in  

pokritju presežka odhodkov nad prihodki Enote vrtca Žabica 
 

1. člen 
 

Presežek prihodkov nad odhodki Osnovne šole Trzin iz leta 2017 v višini 2.921,00 EUR ostane 
nerazporejen. 
 

2. člen 
 
Presežek odhodkov nad prihodki Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica iz leta 2017 v višini 
16.728,36 EUR se krije iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. 
 

3. člen 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Sara Anžin, v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin.  
 
 

K točki 5/ 
 
Najprej je župan podal nekaj uvodnih besed v zvezi s to točko dnevnega reda.  
 
Sledila je predstavitev stališč delovnih teles, ki sta jih podala Milan KARČE, predsednik Statutarno 
pravne komisije in Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
humanitarnih društev ter Odbora za finance in premoženje. 
 
Po predstavitvi stališč, se je seji pridružila ga. Marjana Milek Ogrinc, predstavnica Centra za socialno delo Domžale.   
 
Seja se je nadaljevala s podrobnejšo predstavitvijo Poslovnega poročila Centra za socialno delo 
Domžale za leto 2017 in Predloga cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do 
občinske socialne pomoči za leto 2018«, ki jo je podala Marjana Milek Ogrinc, predstavnica Centra za 
socialno delo Domžale.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje o obeh sklepih. 
 
 
5.1/ Najprej je bil soglasno (z 11. glasovi »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo Domžale 
za leto 2017. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
5.2/ V nadaljevanju je bil soglasno (11 glasov »za«) sprejet še  
 
 



 

 

SKLEP 
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2018« 
 
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 2018. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
 
Sejo sta zapustili ga. Marjana Milek Ogrinc, predstavnica Centra za socialno delo Domžale in ga. Marjeta 
Trstenjak, referent I. Pridružila pa se je ga. Maja Keber Furlan, svetovalka župana za pravne zadeve.   
 
 
K točki 6/ 
 
Pod to točko dnevnega reda ni bilo vprašanj in pobud.  
 
 
K točki 7/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Trzin v prvi obravnavi je podala Maja Keber Furlan, svetovalka župana za pravne zadeve. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Zaradi odsotnosti predsednice odbora. Odbor 
se soglasno ne strinja z določbo, v skladu s katero se lahko pri vrhunskem športu z vrhunskim 
športnikom prijavijo društva s sedežem v Trzinu, sam vrhunski športnik, član tega društva, pa ni 
občan Trzina. Odbor meni, da so upravičenci do sredstev za vrhunski šport lahko izključno vrhunski 
športniki, občani Trzina. Društva za sredstva za svoje delovanje kandidirajo na razpisu občine za 
programe športa, ki jih izvajajo društva s sedežem v Trzinu. Občinska uprava pripravi ustrezen 
amandma k pravilniku. Odbor se je seznanil z Odlokom o postopku in merilih sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Trzin in ga s predlaganimi spremembami soglasno potrjuje. Župan 
pripomni, da ni potreben amandma, ker gre za prvo obravnavo odloka. Strinja se z odborom, tako, 
da bo šla zadeva zagotovo naprej z drugim branjem. Pripravljavec je šel pri pripravi skoraj direktno 
po zakonu in tam je ta možnost.) ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, Maja KEBER FURLAN/svetovalka župana za pravne zadeve/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Po krajši razpravi je bil z 10. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet 
 

SKLEP 
o sprejemu Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Trzin 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 
 
Sejo je na kratko zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.05 uri). Na seji je prisotnih 10 članov občinskega 
sveta.  



 

 

K točki 8/ 
 

Sledila je predstavitev Letnega poročila skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, 
Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2017, s strani vodje 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Irene Karčnik.  
 
Med predstavitvijo se je seji zopet pridružila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.07 uri). Prisotnih je 11 članov 
občinskega sveta.  
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (11 glasov »za«) 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 
2017. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  
   
 
K točki 9/ 

 
O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2017 je poročala odgovorna urednica 
glasila Odsev Vesna Sivec Poljanšek, ki je na kratko predstavila tudi Finančno poročilo o poslovanju 
glasila v letu 2017.  
 
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. 
 
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovorne urednice občinskega glasila Odsev za leto 
2017 ter Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2017 in ugotavlja, da sta 
poročili ustrezno pripravljeni. 

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

 
 
 



 

 

K točki 10/ 
 
Gradivo pod to točko je predstavila Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward 
Justin JERAK, predsednik Odbora za gospodarstvo in kohezijo ter Anton KRALJ, predsednik 
Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR in Bojana LENARŠIČ/višja svetovalka župana za finance in proračun/. 
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (11 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejme Odlok o turistični taksi v prvi obravnavi in ga posreduje v 30-
dnevno javno obravnavo. 
 
 
K točki 11/ 
 
Višja svetovalka župana za finance in proračun je predstavila tudi Zaključni račun Proračuna Občine 
Trzin za leto 2017 in pri tem opozorila na redakcijski popravek letnice v Odloku o Zaključnem 
računu Proračuna Občine Trzin za leto 2017. V 2. odstavku 3. člena Odloka o Zaključnem računu 
Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se pri objavi letnica »2016« popravi v »2017«.   
 
 
Sejo je zapustil g. Marko Kajfež, občan. 
 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Zaključni račun sprejet s 3. glasovi za in enim 
vzdržanim.). 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Člani občinskega sveta so z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejeli 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji dne 25.04.2018 obravnaval in sprejel Zaključni račun 
Proračuna Občine Trzin za leto 2017 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o 
zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2017. 
 
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2017 se objavi na 
spletni strani Občine Trzin. 
 
 
Sejo je zapustila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun, pridružila pa se je ga. Ingeborg 
Waschl, predstavnica Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o. 
 
 



 

 

K točki 12/ 
 
Najprej je kratko obrazložitev pod to točko podal župan, nato pa podrobnejšo še predstavnica 
Javnega komunalnega podjetja Prodnik, d.o.o., Ingeborg Waschl. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (V 6. členu je 
pod točko dve: »Pristojni občinski organ potrdi cene s sklepom.« Smatra se, da naj bi bil ta organ 
občinski svet. Podobno je na naslednji strani, pod 8. členom, da bi tako o splošnih, kot tudi o 
posamičnih aktih odločal občinski svet. Posledica tega razmišljanja in pripomb, je tudi glasovanje 3 za 
in eden proti.); Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja in 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, župan Peter LOŽAR in Ingeborg WASCHL/predstavnica Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik, d.o.o./ 
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trzin v prvi 
obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Ingeborg Waschl, predstavnica Javnega komunalnega podjetja Prodnik, 
d.o.o.. 
 
 
K točki 13/ 
 
Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavil predsednik Komisije za informiranje, 
občinska priznanja, proslave in promocijo občine, Edward Justin Jerak. Komisija predlaga: naziv 
častnega občana se podeli Janezu Štebetu; zlata plaketa se podeli Marku Kajfežu; srebrna plaketa se 
podeli Miru Štebetu; bronaste plakete se podelijo Danici Pandel, Andreji Gorjup in Mariji Marti 
Mušič; nagrade pa Aleksandri Kmetič, Gibalni gledališki skupini KUD Franc Kotar »HLODI« in 
Folklorni skupini TD Kanja Trzin.  
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Z 9. 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 2018. 
Prejemniki občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemniki 
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 14/ 
 
O opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za 
leto 2016 je poročala Blanka Jankovič, članica nadzornega odbora.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; župan, za 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za 
finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Z 10. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad 
porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016. 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 15/ 
 
Sledila je obravnava Predloga Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin. 
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave.  
 
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. 
 
Razpravljal ni nihče.  
 
Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 

 
1. člen 

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

Katastrska občina Parcelna št. Površina (m²) 

1961 Trzin 872/31 120 

 
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 16/ 
 
Tudi gradivo pod to točko je na kratko predstavila Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske 
uprave.    
 
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. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno (11. glasov »za«) je bil sprejet 

 
SKLEP 

o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Trzin določa status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin: 
 

Kat. občina Parc. številka             površina [m²] 

1961-TRZIN 111/74 95 

1961-TRZIN 111/76 91 

1961-TRZIN 114/12 98 

1961-TRZIN 114/15 58 

1961-TRZIN 114/16 82 

1961-TRZIN 115/2 6 

1961-TRZIN 151/23 261 

1961-TRZIN 630/9 78 

1961-TRZIN 634/6 3 

1961-TRZIN 1171/2 140 

1961-TRZIN 947/1 376 

1961-TRZIN 1244/477 200 

1961-TRZIN 1600/56 355 

 
2. člen 

 
Na nepremičninah iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede zaznamba statusa grajenega javnega dobra. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 

K točki 17/ 
 
Pravila za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v času pred volitvami je predstavila Vesna Sivec 
Poljanšek, odgovorna urednica glasila Odsev. 
 
 



 

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Klavdija 
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Edward Justin 
JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter 
Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR, Vesna SIVEC POLJANŠEK/odgovorna urednica glasila Odsev/, Rado 
GLADEK/SDS/ in Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Med razpravo je g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
predlagal, da se besedilo ¼ strani zamenja z besedilom ½ strani.  
 
Župan je ob 18.53 uri prekinil sejo za 5 minut, da g. Podlogar pripravi amandma k predlogu. 
 
Seja se je zopet nadaljevala ob 19.00 uri. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta. 
 
Po prekinitvi je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ podala Amandma k Sklepu v zvezi s pravili za oglaševanje predvolilnih besedil v Odsevu v 
času pred volitvami in ga prebrala. 
 
Besedilo amandmaja se glasi: 
»AMANDMA ŠT. 1 K SKLEPU V ZVEZI S PRAVILI ZA OGLAŠEVANJE PREDVOLILNIH 
BESEDIL V ODSEVU V ČASU PRED VOLITVAMI 
 
V drugem odstavku sklepa se beseda »četrtine« nadomesti z besedo »polovice«. 
 
V tretjem odstavku se besedilo »četrtine (1/4)« nadomesti z besedilom »polovice (1/2)«.  
V četrtem odstavku se besedilo »polovico strani« nadomesti z besedilom »celo stran«. 
 
ROMEO PODLOGAR 
ALENKA MARJETIČ ŽNIDER 
PETER KRALJ«  
 
 
Člani občinskega sveta so najprej glasovali o Amandmaju št. 1, ki je bil sprejet soglasno (11 glasov 
»za«). 
 
V nadaljevanju so odločali o sklepu, ki je bil objavljen v gradivu in se spremeni v skladu s sprejetim 
amandmajem. Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet  
 

SKLEP 
 

1. V času volilne kampanje, ki jo uradno terminsko napovedo na državni ravni, je v glasilu 
Občine Trzin Odsev, v številki, ki izide pred volitvami, mogoče brezplačno objaviti predvolilni 
oglas posameznega kandidata za župana ali stranke oziroma liste, ki kandidira na volitvah. 
Brezplačni oglas se objavi na površini ene polovice notranje strani v Odsevu v za to posebej 
namenjeni rubriki, označeni Volitve 2018. 
Če stranka ali posamezni kandidat za župana želi v Odsevu objaviti večji oglas od dogovorjene 
ene polovice (1/2), se površina, ki presega eno polovico (1/2) strani, plača po veljavnem 
ceniku za plačane oglase, kot jo določa Občina.  
Če pri stranki ali listi ob kandidatih za svetniška mesta kandidira tudi kandidat za župana, imajo 
vsi skupaj na razpolago celo stran brezplačne objave predvolilnega besedila.  
Vse dodatne objave predvolilnih člankov se plačajo po veljavnem ceniku za naročene oglase.  



 

 

Stranke/liste ali kandidati za župana oddajo svoj oglas na uredništvo Odseva najkasneje do 8. 
dne v tekočem mesecu, po tem dnevu uredništvo oglasov ne bo več sprejelo. Predlaganega 
roka se je treba držati zaradi točno določenega vsakomesečnega ritma urejanja in končnega 
postavljanja glasila Odsev. 
Razporeditev oglasov (zaporedje in lega v glasilu) posameznih strank/list ali kandidatov za 
župana se izžreba v prostorih Občine Trzin in se jo dosledno upošteva pri objavi. 
V Odsevu, ki izide 20. septembra 2018, se objavi obvestilo o sprejemanju oglasov za lokalne 
volitve, v katerem bodo navedene vse podrobnosti iz tega sklepa.    

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

 
 
K točki 18/ 
 
Predlog pod zadnjo točko dnevnega reda je predstavila Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno pravne komisije. 
 
Brez razprave in soglasno (z 11. glasovi »za«) je bil sprejet 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora  

Občine Trzin 
 

1. Občinski svet občine Trzin ugotavlja, da je z dnem, ko je podala odstopno izjavo 
(23.04.2018), prenehala funkcija gospe Katarini Kadunc kot predsednici in članici 
Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda je župan ob 19.06 uri sejo zaključil. 
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR 


