
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 2-00/2014 
Številka zadeve: 9000-0008/2014-21 
Datum: 08.12.2014 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 03. decembra 2014, 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 2, 76/08, 27/08 odl. US; 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 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/, 
gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Anton 
PERŠAK/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/Trzinci/, 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: /  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 namestnik predsednice Občinske volilne komisije, g. Anton JEROVŠEK, pri 1. točki,   

 snemalec lokalne TV ATV Signal. 
 
Opravičeno odsotni: 

 predsednica Občinske volilne komisije, ga. Biserka ČIČEROV. 
 
Neopravičeno odsotni:  

 glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE. 
 



 

Ostali vabljeni:  / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje: 
 

 zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje: 
 
Pripomb na zapisnik 1. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (12. 
glasov »za« in nihče»proti«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 05.11.2014, se 
sprejme in potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 2. redne seje:    
 

 Predlogov za umik točk z dnevnega reda 2. redne seje ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 2. redne 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 5 točk.   
 
Soglasno (12 glasov »za« in nihče »proti«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta; 
2. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta;  
3. Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta Občine Trzin: 

3.1. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe 
in varstvo okolja; 

3.2. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje;  
3.3. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo;  
3.4. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno 

samooskrbo;  
3.5. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor;  
3.6. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo 

in dejavnost humanitarnih društev;   
3.7. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 

dejavnost društev;  
3.8. Sklep o imenovanju predsednice in članov Odbora za mlade;  
3.9. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe;   
3.10. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije; 
3.11. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine;  
4. Seznanitev občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana Občine Trzin; 
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov. 



 

K točki 1/ 
 
Poročilo pod prvo točko je podal Anton Jerovšek, namestnik predsednice Občinske volilne komisije.  
 
Stališče Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala Klavdija Tretjak, 
predsednica komisije.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče.  
 
Soglasno (z 12. glasovi »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandat člana Občinskega sveta Občine Trzin Antona 
KRALJA, Mengeška cesta 10, 1236 Trzin. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Anton Jerovšek, namestnik predsednice Občinske volilne komisije. 
 
Po potrditvi mandata, je svetnik g. Anton Kralj zasedel svoje svetniško mesto. Tako je na seji prisotnih vseh 13 članov 
občinskega sveta.  
 
 
K točki 2/ 
 
Predlog Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles je predstavila predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak.  
 
V razpravi so sodelovali: gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/, gospod Peter LOŽAR, župan in gospod Edward Justin JERAK/Lista za združeni 
Trzin/. 
 
Med razpravo je g. Anton Peršak/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ 
vložil Amandma k Sklepu o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta. Besedilo 1. 
točke Amandmaja se glasi: 
 
»2. Redna seja občinskega sveta Občine Trzin – 3.12.2014 
 
Sklep o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta  
 

1. Predlagam, da se točki 9, podtočka c. besedilo druge alineje nadomesti z besedilom 
 

»-spremlja postopke in daje pobude ter predloge s področja pridobivanja sredstev iz skladov EU«    
 
Obrazložitev: Gre za naloge, ki jih odbor občinskega sveta preprosto ne more in ni usposobljen izvajati in jih odbor 
lahko spremlja, daje sugestije ipd.; poleg tega ne gre samo za kohezijski sklad, temveč za več strukturnih skladov in 
razpisov, ki jih izpelje sama Evropska komisija itd.  
 
Trzin, 3.12.2014                                                                                    Tone Peršak 
                                                                                                         občinski svetnik«     
 



 

 
Župan predlaga glasovanje o Amandmaju. S 6. glasovi »za« in 7. »proti« je bil Amandma zavrnjen.  
  
Sledilo je glasovanje o sklepu, ki je bil predlagan v gradivu. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 
 
 

SKLEP  
o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 

 
Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom ustanavlja delovna in posvetovalna telesa občinskega 
sveta:  

- odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja,  
- odbor za finance in premoženje,  
- odbor za gospodarstvo in kohezijo,  
- odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo,  
- odbor za okolje in prostor,  
- odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev,  
- odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, 
- odbor za mlade,  
- komisijo za pobude, vloge in pritožbe,  
- statutarno pravno komisijo in  
- komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine   

 
1. 

 
Odbori občinskega sveta, ustanovljeni s tem sklepom, so stalna delovna telesa občinskega sveta, ki 
pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za področja iz svojih pristojnosti, določenih z 
imeni odborov in v tem sklepu.  
 

2. 
 
Vsak odbor obravnava predloge župana in predloge drugih pooblaščenih predlagateljev s svojega 
delovnega področja in posreduje občinskemu svetu mnenja o teh predlogih, predlaga svetu v sprejem 
stališča in sklepe v zvezi s predlaganimi predlogi aktov občinskega sveta oziroma drugih odločitev.  
 

3. 
 

Odbor mora obravnavati vse predloge predpisov, za katere je določen kot matično delovno telo.  
 

4. 
 

Vsak odbor lahko na lastno pobudo obravnava vprašanja s svojega delovnega področja in daje 
občinskemu svetu mnenja o teh vprašanjih oziroma predlaga županu ali občinskemu svetu odločitve 
v zvezi s temi vprašanji.  
 

5.  
 

Odbor lahko oblikuje tudi podlage in mnenja za odločanje občinskega sveta v zvezi s predpisi, ki so v 
pripravi in zadevajo koristi občine.  

6. 



 

 
Vsak odbor na poziv župana deluje tudi kot posvetovalno delovno telo župana za svoje področje 
delovanja.  
 

7. 
 
Vsak odbor na poziv župana lahko skupaj z županom oziroma podžupanom ali za to določenim 
članom občinske uprave deluje tudi kot razpisna komisija za izvedbo javnih razpisov ali zbiranje 
ponudb ter izbiro ponudnikov v zvezi z javnimi razpisi in zbiranjem ponudb, ki zadevajo delovno 
področje odbora.  

 
8. 

 
Odbori v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom občinskega sveta opravljajo tudi druge naloge, 
ki jim jih nalagajo statut in poslovnik oziroma drugi akti in sklepi občinskega sveta. 
 

9. 
 
Posamezni odbori opravljajo naloge ne naslednjih področjih: 
 

a) Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico,  

 opravlja naloge na področju občinskih gospodarskih javnih služb, varstva naravnega in 
bivalnega okolja, izvajanja varstva pred poplavami, odvijanje javnega prometa v občini, 
komunalne opreme in obravnava programe opremljanja, 

 redno spremljanje izvajanja GJS,  

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

b) Odbor za finance in premoženje šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 obravnava naloge na področju javnih financ, zlasti proračuna, zaključnega proračuna, 
zadolževanje občine, javnih podjetij in zavodov, razpolaganja s premoženjem občine, 
obravnava predlogov cen ter obravnava investicijske programe,  

 obravnava zadeve s področja stanovanjske politike, gospodarjenja z občinskimi 
stanovanji in poslovnimi prostori, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

c) Odbor za gospodarstvo in kohezijo šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 opravlja naloge pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva 
in obrtništva ter turizma, 

 opravlja naloge s področja pridobivanja kohezijskih sredstev, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

d) Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico, 

 opravlja naloge na področju kmetijske in gozdarske politike in pospeševanja trajnostne 
samooskrbe, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 



 

e) Odbor za okolje in prostor šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 opravlja naloge na področju urejanja prostora, urbanizma in graditve objektov, obravnava 
določanje in izvzeme iz javnega dobra, obravnava predloge strategij ter spremlja njihovo 
izvajanje, 

 opravlja naloge s področja izvajanja okoljske politike, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 
f) Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev šteje pet 

članov, vključno s predsednikom oziroma predsednico, 

 opravlja naloge s področja razvoja zdravstva, socialnega skrbstva, varstva invalidov in 
ostarelih ter spremlja dejavnost humanitarnih društev oziroma spodbuja razvoj 
humanitarne dejavnosti v občini, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

g) Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico,  

 opravlja naloge na področju otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa in 
rekreacije, raziskovalne, knjižničarske, muzejske dejavnosti ter spremlja dejavnost društev 
na teh področjih, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja.  
 

h) Odbor za mlade šteje štiri člane, vključno s predsednikom oziroma predsednico, 

 spremlja izvajanje mladinske politike v občini, potrebe in zahteve mladih ter daje mnenja 
in pobude o reševanju mladinske problematike ter predlaga ukrepe za spodbujanje 
delovanje lokalnih mladinskih organizacij ter predloge in pobude za sodelovanje in 
vključevanje predstavnikov mladinskih organizacij, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 
i) Komisija za pobude, vloge in pritožbe šteje štiri člane, vključno s predsednikom 

oziroma predsednico, 

 obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih    
   subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu, 

 preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna  
   zadeva reši; 

 predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 
 

j) Statutarno pravna komisija šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico,  

 pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve; 

 pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno 
razlago posameznih določb poslovnika, 

 spremlja uporabo predpisov občine, 

 pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti ter jih posreduje občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem, 

 obravnava in daje mnenja tudi k normativnim aktom, ki jih sprejema občinski svet, če 
tako predlaga pristojna komisija oziroma so mu dodeljena po poslovniku občinskega 
sveta, 

 obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja.   
   



 

k) Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine šteje 
štiri člane, vključno s  predsednikom ali predsednico,  

 sistemsko in celovito obravnava teme s področja informiranja in promocije dogodkov v 
občini v okviru pristojnosti občinskega sveta z namenom zagotavljanja pogojev za čim 
boljšo obveščenost  občank in občanov Občine Trzin, 

 izvede javni razpis za občinska priznanja ter pripravi predloge za podelitev občinskih 
priznanj na proslavi ob občinskem prazniku, 

 vsako leto pripravi program občinskih proslav in drugih prireditev občinskega pomena, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

10. 
 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati: 

- Sklep o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora 
za gospodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev, odbora 
za socialno politiko, zdravstvo  in dejavnost društev, odbora za finance, odbora za okolje in 
prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine, nadzornega odbora 
Občine Trzin in četrtnega odbora za območje OIC Trzin, št. 1-2.1/2006 (Uradni vestnik OT, 
št. 11/2006, z dne 20.11.2006),  

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo 
in kmetijstvo, odbora za gospodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport in 
dejavnost društev, odbora za socialno politiko, zdravstvo  in dejavnost društev, odbora za 
finance, odbora za okolje in prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine, nadzornega odbora Občine Trzin in četrtnega odbora za območje OIC Trzin, št. 2-
1/2010 (Uradni vestnik OT, št. 11/2010, z dne 30.11.2010) in 

- Sklep o ustanovitvi Komisije za informiranje, št. 6-14/2007 (Uradni vestnik OT, št. 5/2007, z 
dne 20.06.2007) in 

- Sklep o ustanovitvi komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine, št. 2-
5/1999 (Uradni vestnik OT, št. 1/99, z dne 20.1.1999).  

 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
K točki 3/ 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinskemu svetu predstavila 
predloge za imenovanje v odbore in komisije: 

- Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja: za predsednico je bila predlagana Nuša 
Repše, za člane odbora pa Milan Karče, Rado Gladek, Gregor Pevc in Jana Meljo.                                          

- Odbor za finance in premoženje: za predsednika je bil predlagan Anton Peršak, za člane 
odbora pa Marjeta Zupan, Peter Kralj, Tomaž Kadunc in Milica Erčulj. 

- Odbor za gospodarstvo in kohezijo: za predsednika je bil predlagan Edward Justin Jerak, za 
člane odbora pa Nuša Repše, Rado Gladek, Jožefa Valenčak in Miro Markič. 

- Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo: za predsednico je bila predlagana Alenka 
Marjetič Žnider, za člane odbora pa: Anton Kralj, Klavdija Tretjak, Barbara Sršen in 
Matic Mušič. 

- Odbor za okolje in prostor: za predsednika je bil predlagan Romeo Podlogar, za člane 
odbora pa: Milan Karče, Miha Pančur, Lilijana Smrekar in Marko Kajfež. 

- Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev: za predsednika je 
bil predlagan Anton Kralj, za člane odbora pa Alenka  Marjetič Žnider, Peter Kralj, 
Majda Mušič in Tanja Jankovič. 



 

- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev: za predsednico je bila predlagana 
Marjeta Zupan, za člane odbora pa: Miha Pančur, Alenka Marjetič Žnider, Anica Mušič 
in Tanja Kajfež. 

- Odbor za mlade: za predsednika je bil predlagan Miha Pančur, za.člane odbora pa: Nuša 
Repše, Maša Pečar in Bojan Hribar.  

- Komisija za pobude, vloge in pritožbe: za predsednika je bil predlagan Peter Kralj, za člane 
komisije pa: Anton Kralj, Dunja Špendal in Valerija Pevc. 

- Statutarno pravna komisija: za predsednika je bil predlagan Milan Karče, za člane komisije 
pa: Anton Peršak, Romeo Podlogar, Klavdija Tretjak in Marjeta Zupan.  

- Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine: za predsednika je 
bil predlagan Edward Justin Jerak, za člane komisije pa: Nuša Repše, Mitja Kovaljev in 
Dunja Špendal. 

 
 
Razpravljal je gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, ki 
je predlagal, da se o vseh sklepih glasuje naenkrat. 
 
Župan povpraša člane občinskega sveta, če se strinjajo, da se o vseh točkah glasuje skupaj. Predlog je 
bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet, zato je sledilo glasovanje o predlaganih sklepih.  
  
Soglasno (13. glasov »za«) so bili sprejeti: 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednice in članov Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja 

 
Za predsednico Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja je bila imenovana Nuša 
Repše. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Milan Karče, Rado Gladek, Gregor Pevc in Jana Meljo. 
                                                      
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 

 
Za predsednika Odbora za finance in premoženje je bil imenovan Anton Peršak. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Marjeta Zupan, Peter Kralj, Tomaž Kadunc in Milica Erčulj. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo in kohezijo 

 



 

Za predsednika Odbora za gospodarstvo in kohezijo je bil imenovan Edward Justin Jerak. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Nuša Repše, Rado Gladek, Jožefa Valenčak in Miro Markič. 
                                                   
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednice in članov Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo    

 
Za predsednico Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo je bila imenovana Alenka Marjetič 
Žnider. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Anton Kralj, Klavdija Tretjak, Barbara Sršen in Matic Mušič. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor 

 
Za predsednika Odbora za okolje in prostor je bil imenovan Romeo Podlogar. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Milan Karče, Miha Pančur, Lilijana Smrekar in Marko 
Kajfež. 
                                                               
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 

humanitarnih društev 
 
Za predsednika Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev je bil 
imenovan Anton Kralj. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Alenka Marjetič Žnider, Peter Kralj, Majda Mušič in Tanja 
Jankovič. 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 



 

 
Za predsednico Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev je bila imenovana Marjeta 
Zupan. 
 
Za člane odbora so bili imenovani: Miha Pančur, Alenka Marjetič Žnider, Anica Mušič in Tanja 
Kajfež. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 

 
Za predsednika Odbora za mlade je bil imenovan Miha Pančur.  
 
Za člane odbora so bili imenovani: Nuša Repše, Maša Pečar in Bojan Hribar.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Komisije za pobude, vloge in pritožbe 

 
Za predsednika Komisije za pobude, vloge in pritožbe je bil imenovan Peter Kralj.  
 
Za člane komisije so bili imenovani: Anton Kralj, Dunja Špendal in Valerija Pevc. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 

--000-- 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije 

 
Za predsednika Statutarno pravne komisije je bil imenovan Milan Karče. 
 
Za člane komisije so bili imenovani: Anton Peršak, Romeo Podlogar, Klavdija Tretjak in 
Marjeta Zupan.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 

--000-- 
 
 

 



 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave 

in promocijo občine 
 

Za predsednika Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine je bil 
imenovan Edward Justin Jerak. 
 
Za člane komisije so bili imenovani: Nuša Repše, Mitja Kovaljev in Dunja Špendal. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 4/ 
 
Župan je na kratko pojasnil svojo odločitev pri izbiri podžupana.  
 
Razpravljal je gospod Rado GLADEK/SDS/. 
 
Svetnice in svetniki so soglasno (13. glasov »za«) sprejeli 
 

Sklep  
o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z odločitvijo župana Občine Trzin, da za podžupana 
Občine Trzin, v mandatnem obdobju 2014 – 2018, imenuje gospoda Rada Gladka, občinskega 
svetnika iz Slovenske demokratske stranke. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi 
 
 
K točki 5/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude je član občinskega sveta gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni 
Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ zastavil dve vprašanji s področja gospodarskih javnih 
služb: 

1. V kakšni fazi je gradnja oziroma dokončanje pločnika ob Mengeški cesti? Svetnika zanimajo 
konkretni plani oziroma kdaj bo to realizirano ter morebitne težave, ki se še pojavljajo.  

 
G. župan odgovarja, da bo podrobnejši pisni odgovor pripravil g. Andrej Gril. Na hitro povzame, da 
so pridobljena gradbena dovoljenja in, da je pridobljeno tudi že dovoljenje za zaporo ceste, ki je 
predvidena do 15.04.2015. Predvideva se, da zaradi zimskih razmer, verjetno ne bo smiselno začeti z 
deli pred pomladjo, zato je plan, da bi se pričelo z delom v prvih mesecih spomladi. Vse je 
pripravljeno in tudi vsa soglasja so, tako, da se vse odvija v tej smeri, da se bo zadeva realizirala. 
Verjetno pa ni smiselno, da bi že sedaj prekopali in imeli prekopano vso zimo, saj z 20. decembrom 
praktično vse asfaltne baze, razen na Primorskem, prenehajo delovati. Za ta projekt praktično ni 
nobenih ovir več, razen vremenskih. Dela pa so se že začela na koncu Špruhe, kjer občina računa na 
to, da bo uvoz in izvoz iz Obrtno industrijske cone, zgrajen že v letošnjem letu. Podrobnejše 
informacije bo pisno posredoval g. Andrej Gril.    
 
G. Podlogarja nadalje zanima, če bo Trzin oziroma Mengeška cesta v celoti pokrita s pločnikom. 
 



 

V zvezi s tem g. župan pojasni, da Ministrstvo za promet zahteva, da se v križišču Mengeške ceste in 
Grajske ceste naredi krožišče. Glede na to, da še ni zagotovljeno financiranje s strani države, bodo 
pločniki narejeni po principu, da bodo zgrajeni do tam, kjer je krožišče za Grajsko cesto. Malo naprej 
pa je že del Mengeške občine. Tako bo povezava proti Loki, vendar to že gradi Mengeš. Del vmes bo 
ostal, vendar samo toliko, da se pride do Grajske ceste, od tam naprej kjer je že njihovo področje, pa 
nadaljuje Mengeš. Na tej strani ceste bo pločnik potekal do Loke. Na nasprotni strani ceste pa se še 
ne bo povsem zaključilo, saj je potrebno počakati, da bo država opravila svoje delo, ker bi bilo zelo 
nespametno, da bi občina financirala namesto države.           
 
 

2. V kakšni fazi je odprava napake na kanalizacijskem omrežju, zaradi katere fekalije uhajajo v 
potok ob Kidričevi ulici? 

 
Kot je g. županu znano, je Javno komunalno podjetje Prodnik, že odpravilo napako. Bo pa občina 
sproti preverjala, če to drži. Dodatna pojasnila bo podal g. Andrej Gril. 
 
G. Podlogar sprašuje, če potem to je odpravljeno.    
 
G. župan poudari da je odpravljeno, da pa bo zadevo ponovno preveril. 
 
 
Ko ni bilo več vprašanj in pobud je župan sejo ob 17:28 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


