
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 1iz-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0010/2014- 
Datum: 26.01.2015 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v četrtek, 08. januarja 2015, s pričetkom 
ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu. 
 
Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na osnovi 35. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US; 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), 26. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) ter 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/, 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:  

 glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE;   

 snemalec lokalne TV ATV Signal. 
 
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni:  / 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


 

Ostali navzoči: gospod Marko Pavlišič, občan. 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
 
K točki 1/ 
 
Odločanje o dnevnem redu 1. izredne seje:    
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 1. izredne seje: 
Predlogov za umik točk ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 1. 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 3 točke. 
 
Z 9. glasovi »za« in 2. »proti« je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda; 
2. Nezdružljivost funkcije državnega sekretarja pri Ministrstvu za kulturo s funkcijo člana 

občinskega sveta in predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata občinskemu 
svetniku g. Antonu Peršaku zaradi nezdružljivosti funkcij; 
2.1. Pregled točke 6 Zapisnika 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja; 
2.2. Pregled odgovora Ministrstva za javno upravo, Službe za lokalno samoupravo 

št. 032-259/2014/2, z dne 10.12.2014; 
2.3. Pregled odgovora Komisije za preprečevanje korupcije številka 06240-1/2014-

250, z dne 11.12.2014; 
2.4. Pregled dopisa župana, g. Petra Ložarja, št. 032-004/2014-8, z dne 22.12.2014; 
2.5. Ustna izjava člana sveta Občine Trzin, g. Antona Peršaka, v zvezi s predlogom 

razrešitve s funkcije člana sveta Občine Trzin; 
3. Predlog sklepa za imenovanje začasnega predsednika Odbora za finance in 

premoženje.  
 
 
K točki 2/ 
 
Predlog je obrazložil predlagatelj g. Valentin Kolenc. Nekaj pojasnil je podal tudi župan, nato pa je 
svoje stališče predstavil g. Anton Peršak. 
   
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Vsi prisotni 
na komisiji so sodelovali v razpravi. Med razpravo so bili opozorjeni, da pripravljeni ugotovitveni 
sklep nima zakonske podlage. Sicer pa je predlog sklepa, da je gradivo primerno pripravljeno za 
obravnavo na občinskem svetu. Pri glasovanju o pripravljenem sklepu je bilo razmerje 2:2 za oziroma 
proti, pri tem, da g. Peršak ni glasoval) in Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja (S 3. glasovi »za« in 2. »proti« Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije g. 
Peršaka, člana občinskega sveta, zaradi nezdružljivosti s funkcijo državnega sekretarja po 37. b členu 
Zakona o lokalni samoupravi).  



 

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/, gospod Peter 
KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, 
gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ in gospod 
Peter LOŽAR, župan.  
 
Po končani razpravi je g. Romeo Podlogar predlagal, da se v skladu z 81. členom Poslovnika, glasuje 
z osebnim izjavljanjem.   
Župan povpraša občinski svet: Kdo se strinja, da se izvede javno glasovanje z osebnim izjavljanjem 
občinskih svetnikov? 
 
ZA – 8  
PROTI – 0 
 
Z 8. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet predlog, da se glasuje s poimenskim izjavljanjem.  
 
Pred glasovanjem je bil iz glasovanja izločen g. Anton Peršak. 
 
Izidi poimenskega glasovanja: 

- Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/  – »ZA«. 

- Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA«. 

- Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ - »ZA«. 

- Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ - »ZA«. 

- Miha PANČUR/SDS/ - »PROTI«. Obrazložitev: G. Kralj je omenil, da ne želi, da bi se 
delili in, da želi, da se gre po pravni poti. Tudi g. Pančur si želi, da gre vse po pravni poti, 
ampak ni pravne osnove, kot pravi tudi dr. Jerovšek. Svetnik se je pozanimal in ni zakona, da 
bi mu vzeli mandat, zato bo glasoval proti. 

- Rado GLADEK/SDS/ - je tudi mnenja, da se na podlagi vseh dokumentov, veljavne 
zakonodaje, pridobljenih informacij s strani pravnikov, ne čuti kvalificiranega, oziroma ne 
more podpreti tega predloga, tako, da je »PROTI«. 

- Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA«. 

- Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ - »ZA«. Zato ker je 
zaenkrat edina pristojna pravna služba, ki je obravnavala ta primer, rekla, da je to 
nezdružljivo. 

- Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI«, ker 
je vse gradivo, ki ga imamo le mnenje in le to ni zavezujoče. 

- Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - 
»PROTI«. 

- Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI«. 

- Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ - »PROTI«. 
Glavni argument je, da nimamo zakonske podlage za to. 

 
Izid glasovanja: 
 
Predlog sklepa je bil s 6. glasovi »za« in 6. glasovi »proti« zavrnjen. 
 
Po glasovanju je župan navzočim povedal, da bo predlagal, da se pridobi mnenje v Državnem zboru, 
zato, da se končno razreši ta problem, lahko tudi na državni ravni. Obstajajo primeri, ko so 
izglasovali, da se mandat odvzame; pa tudi taki primeri, kjer je bil nekdo hkrati podžupan in 
podsekretar v vladi. Zakonodaja je taka kot je. Je pa to trenutno za Trzin eno izmed perečih vprašanj.  



 

Glede na to, da je bil sklep pod drugo točko zavrnjen, je obravnava tretje točke brezpredmetna, zato 
je župan sejo ob 19:47 uri zaključil in prisotne povabil, da se sestanejo na kolegiju, ki bo v 
ponedeljek, 19.01.2015. Na kolegiju bodo obravnavali vsa trenutno aktualna pereča vprašanja.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


