OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 4iz-00/2018
Številka zadeve: 9000-0004/2018Datum: 04.06.2018
ZAPISNIK
4. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v ponedeljek, 14. maja 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 33. in 42. 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/,
gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Dunja
ŠPENDAL/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/, gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin
JERAK/Lista združeni Trzin/.
Odsotnost opravičila gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/.
Občinska uprava:
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK in ga. Ana MOVRIN.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 predstavnik podjetja Standard, d.o.o., g. Peter BERGLEZ, pri 1. točki dnevnega reda,
 predsednik Nadzornega odbora Občine Trzin, g. Marcel KOPROL.
Opravičeno odsotna odgovorna urednica glasila Odsev, gospa Vesna SIVEC POLJANŠEK.
Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /

Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic.
Odločanje o dnevnem redu 4. izredne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 4. izredne seje:
Predlogov za umik točk ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 4. izredne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.
Župan predlaga glasovanje o dnevnem redu, ki je bil objavljen v gradivu in vsebuje 2 točki.
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del;
2. Dogovor o skupni pripravi Regionalnega prostorskega načrta za obvoznico Trzin, I.
etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa.
K točki 1/
Uvodna pojasnila je podala Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor.
Ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ je podala
proceduralni predlog, da se obravnava vsako stališče posebej, ker so zelo tehtne pripombe.
G. župan se je strinjal s predlogom.
Ana Movrin je prebrala pripombo pod številko 1 in predstavila stališče.
Razpravljali so: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Ana
MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, Peter BERGLEZ/predstavnik podjetja
Standard, d.o.o./, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov/ in Rado GLADEK/SDS/.
Sledila je predstavitev pripombe št. 2.
Župan je predlagal, da se obravnava po sklopih.
S področja prometne ureditve je predlog predstavil Peter Berglez, predstavnik podjetja Standard,
d.o.o. Področje se navezuje tudi na tretji sklop pripomb.
V razpravi so sodelovali: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Peter
BERGLEZ/predstavnik podjetja Standard, d.o.o./, župan Peter LOŽAR, Romeo
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Ana MOVRIN/višja
svetovalka župana za okolje in prostor/.
Četrti sklop pripomb in predlogov je najprej na kratko predstavil župan, nato pa še Ana Movrin.

Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Ana
MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, Peter BERGLEZ/predstavnik podjetja
Standard. d.o.o./ in župan Peter LOŽAR.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Na komisiji
smo bili enoglasni, da je gradivo v redu pripravljeno po zakonodaji, s to pripombo, da v gradivu
manjkajo imena pripombodajalcev in naj se to dopolni. G. župan pojasni, da na občini še nismo
prejeli mnenja informacijske pooblaščenke in, da bomo vztrajali do takrat, dokler ne dobimo
njihovega mnenja, s tem, kar imamo. To mnenje so svetniki dobili že leta 2015 in se nanaša na
podatke v programu PISO, kjer je šlo pravzaprav za identično zgodbo in je bilo zavrnjeno. Torej, da
se ne razglablja, oziroma, da se ne da. Meni, da v tem primeru ni neke hude problematike in niti ni
potrebe, zakaj bi vedeli imena, ker zelo dvomi, da je tukaj kakršenkoli interes, ki bi bil koruptiven ali
kaj podobnega. V zadnjem času se je to vprašanje že nekajkrat ponavljalo. Če želi kdo izmed
svetnikov te podatke videti, si jih lahko ogleda z gospo Kreča, ki je zadolžena za posredovanje
informacij javnega značaja. Če kdo sumi, da je kakršna koli zadeva, ki bi bila lahko sporna. Kot je že
povedal na začetku, zakaj ni mogel niti razložiti, kaj je ozadje, tudi tukaj ne more. Osebni podatki se
varujejo. Taka je zakonodaja, ki je z novo uredbo še bolj ostra.); Nuše REPŠE, predsednica Odbora
za gospodarske javne službe in varstvo okolja (Člani odbora smo s 4. glasovi za in enim vzdržanim
sprejeli sklep, da predlagamo v sprejem stališča do pripomb in pa, da upoštevamo pripombo pod
točko 16.) ter Miha PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor.
V nadaljevanju je višja svetovalka župana za okolje in prostor predstavila Amandma št. 1 k predlogu.
Besedilo amandmaja se glasi:
»OBČINA TRZIN

Peter Ložar, župan
Številka: 4iz-1/2018
Datum: 14. 5. 2018
ŽUPAN
Občinskemu svetu
Občine Trzin

Zadeva: Amandma k STALIŠČEM DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN
OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za manjše
območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del
Amandma št. 1 k 16. točki stališča k pripombam št. 3:

Stališče k 16. točki pripomb št. 3 se spremeni tako, da se drugi in tretji stavek črtata in nadomestita s sledečim
besedilom:
»Nova trasa priključka skladno s pripombo državno cesto prečka s podbijanjem po najkrajši poti, kar se upošteva
tudi pri prikazu vplivnega območja.«

Obrazložitev: Pripombodajalec je v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka podal pripombo, da poševno

prečkanje priključka elektro voda preko državne ceste ni v skladu s prakso upravljavca državne ceste. Med
usklajevanji z nosilci urejanja prostora sta bili aktualni dve varianti, končna trasa je določena skladno s pripombo,
kar s upošteva v predlogu OPPN, tudi pri prikazu vplivnega območja.
Številka: 4iz-1/2018
Datum: 14. 5. 2018

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l.r.«

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Peter KRALJ/za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/, Ana MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/ in župan Peter LOŽAR.
Po končani razpravi, so člani občinskega sveta najprej glasovali o Amandmaju k STALIŠČEM DO
PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3
KRIŽIŠČE JV - 1. del in ga z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejeli.
V nadaljevanju so z 8. glasovi »za« in 4. glasovi »proti« sprejeli tudi
SKLEP
o sprejemu stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del
1.
Občinski svet je na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 obravnaval in sprejel stališča do pripomb in
predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote urejanja prostora ST 5/1-3
KRIŽIŠČE JV - 1. del v predlaganem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.
2.
Stališča se objavi na spletnem naslovu http://www.trzin.si in na oglasni deski na sedežu Občine
Trzin.
Po končani prvi točki dnevnega reda je župan navzoče obvestil, da bo glede na sprejeti sklep, naslednja izredna seja v
ponedeljek 21.05.2018 in, da bo gradivo poslano svetnikom v torek. Odbor je predviden v četrtek, 17.05.2018,
izredna seja pa v ponedeljek, 21.05.2018.
Sejo je zapustil g. Peter Berglez, predstavnik podjetja Standard, d.o.o.
K točki 2/
Gradivo je najprej na kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še Ana Movrin, višja svetovalka
župana za okolje in prostor.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Miha PANČUR,
namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za
finance in premoženje.
Razpravljali so: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Ana
MOVRIN/višja svetovalka župana za okolje in prostor/ in župan Peter LOŽAR.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP O SEZNANITVI Z DOGOVOROM
O SKUPNI PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
OBVOZNICO TRZIN,
I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa

Občinski svet je na 4. izredni seji dne 14. 5. 2018 obravnaval namero o sklenitvi dogovora O
SKUPNI PRIPRAVI REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBVOZNICO
TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin – Domžale - priključek Študa in soglaša, da župan podpiše
dogovor z občinami Mengeš in Domžale ter Ministrstvom za infrastrukturo, ter za fazo umeščanja
obvoznice v prostor predvidi sredstva v proračunu.
Po končani zadnji točki dnevnega reda je župan ob 18.00 uri sejo zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

