
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 3-00/2014 
Številka zadeve: 9000-0009/2014- 
Datum: 10.01.2015 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 17. 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, ga. Bojana LENARŠIČ, ga. Valentina HVALA, ga. Vika KREČA, 
g. Andrej GRIL, ga. Sida VALENTINČIČ, ga. Marjeta TRSTENJAK, g. Matjaž ERČULJ in ga. 
Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER, pri 1. točki dnevnega 
reda, 

 predsednica prejšnjega nadzornega odbora, ga. Katarina KADUNC, pri 2. točki dnevnega reda,  

 glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE;   

 snemalec lokalne TV ATV Signal. 
 
 



 

Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni:  / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje: 
 

 zapisnik 2. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 2. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (13. 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 03.12.2014, se sprejme in 
potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 3. redne seje:    
 

 Predlog za umik točk z dnevnega reda 3. redne seje: 
Ga. Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlaga umik podtočke 10.2. (Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega 
zavoda  Osnovna šola Trzin) z dnevnega reda seje. Obrazložitev: Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se je odločila, da se predlog sklepa s predlaganimi člani razveljavi. S strani 
Osnovne šole Trzin je bil podan pomislek glede ene izmed predlaganih članic, saj naj bi bila le ta 
njihova poslovna partnerica in hkrati tudi konkurenca. Komisija je pridobila tudi sistemski mnenji 
Komisije za preprečevanje korupcije, kjer bi lahko nastal konflikt interesov. Drugi pomislek s strani 
šole pa je bil še za enega izmed predlaganih članov in sicer s pojasnilom, kako bo zastopal dve strani 
– kot predstavnik staršev in predstavnik občine. Komisija se je soglasno odločila, da se sproži nov 
poziv za posredovanje predlogov treh članov v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin. Predloge je 
potrebno ponovno posredovati do 5.1.2015. 
 
G. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, meni, da je bil 
konflikt interesov umaknjen, s tem, ko je z mesta predstavnika sveta staršev odstopil omenjeni član 
in, da se umika tudi tista gospa, ki je imela konflikt interesov. Tako, da bi lahko obravnavali to točko 
in videli ali bo sklep sprejet ali ne. Meni, da poziva ni potrebno podaljševati.  
 
Ga. Tretjak poudari, da so se na komisiji tako odločili, da sprožijo ponovni poziv. 
 
G. župan pa dodaja, da je naslednja seja sveta šole šele v drugi polovici februarja, zato se ne mudi. 
Ne glede na to, da ugotavlja, da je očitno že usklajen predlog, je še čas.     
   
Ker je predlog za umik točke podal predlagatelj, glasovanje o umiku ni potrebno.  
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 3. 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 11 točk, brez 
podtočke 10.2. 
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Predhodno mnenje Občinskega sveta Občine Trzin k Strateškemu načrtu javnega 
zavoda Knjižnica Domžale za obdobje 2014 – 2019;  

2. Seznanitev s končnima poročiloma Nadzornega odbora;  
3. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 II; 
4. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015-2018; 
5. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in 

nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin;  
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih 

zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin; 
7. Proračun Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016: 

7.1.1. Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 – prva obravnava; 
            7.2.1. Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016 – prva obravnava; 

          7.1.1.1. in 7.2.1.1. Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 – 
prva obravnava; 

            7.1.1.2. in 7.2.1.2. Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 – 
prva obravnava; 

            7.1.1.3. Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 2018 – prva obravnava; 
            7.2.1.3. Načrt razvojnih programov za l. 2016 – 2019 – prva obravnava; 
            7.1.1.4. Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015 – prva obravnava; 
            7.2.1.4. Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2016 – prva obravnava;  

7.3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016; 
8. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju januar- marec 

2015; 
9. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin; 
10. Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; 
11. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov. 

 
 
K točki 1/ 
 
Poročilo pod prvo točko je podala Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Razpravljala sta gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/ in gospa Barbara ZUPANC OBERWALDER/direktorica Knjižnice Domžale/. 
 
Soglasno (s 13. glasovi »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin podaja pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda 
Knjižnica Domžale za obdobje 2014 – 2019.   

 



 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.   
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale.  

           
 
K točki 2/ 
 
Končni poročili Nadzornega odbora je podrobneje predstavila predsednica prejšnjega Nadzornega 
odbora, Katarina Kadunc.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward 
JUSTIN JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je sledilo glasovanje o predlaganem sklepu.  
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom nadzora nad 
financiranjem z občinskimi sredstvi pri upravljanju s prostori in dejavnostjo Centra 
Ivana Hribarja. 
 

2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom Nadzornega odbora 
o nadzoru nad programskim in finančnim delom občinskega glasila Odsev. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je zapustila ga. Katarina Kadunc. 
 
 
K točki 3/ 
 
Razloge za sprejem Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 je podala Bojana Lenaršič, višja 
svetovalka župana za finance in proračun.  
 
Stališča delovnih teles do predloga so podali: Edward JUSTIN JERAK, predsednik Odbora za 
gospodarstvo in kohezijo ter Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine; Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo; Miha 
PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Romeo PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in 
prostor; Peter KRALJ, predsednik komisije za pobude, vloge in pritožbe; Nuša REPŠE, predsednica 
Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, 
zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije 
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.    
 
Razpravljal ni nihče. 
 
 
 



 

Z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP  
  
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji, dne 17.12.2014, obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predložen v obliki Odloka o Rebalansu 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa 
Proračuna Občine Trzin za leto 2014, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2014 - 2017 in Obrazložitve Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 kot celote.  
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2014 se objavijo 
na spletni strani Občine Trzin. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2014 začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 4/ 
 
Pri tej točki je podrobnejšo obrazložitev podala Valentina Hvala, računovodja.  
 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije in Odbora za finance in 
premoženje.   
 
Razpravljala sta: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
in gospod Peter LOŽAR, župan. 
 
Med razpravo, ob 17:33 uri je g. župan prekinil sejo, da bi g. Romeo Podlogar pripravil Amandma k predlogu 
sklepa. 
 
Seja se je zopet nadaljevala ob 17:40 uri. Prisotni so vsi člani občinskega sveta. 
 
Po prekinitvi je g. Romeo PODLOGAR/za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ vložil 
Amandma št. 1 k Sklepu o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015-2018. Besedilo 
Amandmaja se glasi: 
 
                                                                                                               » 17.12.2014 
Amandma št. 1 
 
Predlagan sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 – 2018 se v 1. členu drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi: Stranki pripada letno 2,43 € na glas volivca, ki je glasoval za to stranko. 
 
                                                                                                         Romeo Podlogar 
                                                                                                         Za zeleni Trzin«                                                                                             
 
Po razpravi sta svoje glasove obrazložila: 
 

- g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: Pove, da 
ne bo glasoval za amandma. Poudari, da ni član nobene stranke, da pa je v Sloveniji zelo 
prisotna težnja, da se financiranje strank uredi tako, da so financirane samo iz naslova svoje 
uspešnosti ali neuspešnosti na volitvah in, da bi se v čim večji meri preprečilo, da stranke 
zbirajo sredstva iz kakršnih koli drugih virov, zlasti iz gospodarstva in, da se na ta način 
preprečuje koruptivno razmerje med politiko in drugimi družbenimi podsistemi v družbi. 



 

Zato podpira to, da politične stranke, ki so po ustavi konstitutivni element političnega 
sistema, res dobijo toliko sredstev iz tega vira, tako, da lahko normalno delujejo in, da ni 
potrebe po tem, da iščejo možnosti za financiranje po drugih kanalih. Občine k temu 
prispevajo nekaj malega. Občina Trzin zelo malo. Pri tem ne gre samo za eno stranko, to je 
tisto, ki je v občinskem svetu, ampak za vse tiste, ki so izpolnile potreben pogoj, da so 
pridobile zadosti glasov za tako rekoč pol svetnika, pa čeprav niso prišle v občinski svet.         

- g. Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ pove, da ne 
bo razpravljal, ampak za amandma ne bo glasoval.  

 
Po končanih obrazložitvah glasu župan predlaga glasovanje o Amandmaju št. 1. S 6. glasovi »za« in 7. 
»proti« je bil Amandma št. 1 zavrnjen.  
  
Sledilo je glasovanje o sklepu, ki je bil predlagan v gradivu. 
 
S 7. glasovi »za« in 5. glasovi »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2015 - 2018 

 
1. člen 

 
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski 
svet, se dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je 
dobila na volitvah. 
 
Stranki pripada letno 2,90 EUR na glas volivca, ki je glasoval za to stranko. 
 
Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj 
50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. 
 

2. člen 
 

Letni obseg sredstev iz  proračuna Občine Trzin, ki so namenjena za financiranje  političnih 
strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trzin opredeljeno po predpisih, ki 
urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog 
za to leto (primerna poraba). 

3. člen 
 

Ta  sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja 
pa se od 01.01.2015 dalje. 
 

4. člen 
 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o višini dotacij političnim strankam za 
obdobje 2011 – 2014 (Uradni vestnik OT, št. 12/10). 
 
 
K točki 5/ 
 
Osnovna pojasnila k Sklepu o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin je podal župan, podrobneje pa je 
predlog predstavila Bojana Lenaršič.  



 

Stališča delovnih teles so podali: predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za okolje in prostor 
ter Odbora za finance in premoženje.   
 
V razpravi so sodelovali: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, gospod Peter LOŽAR, župan, gospa Bojana LENARŠIČ/višja svetovalka župana za 
finance in proračun/, gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, 
gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ in gospa Sida 
VALENTINČIČ/višja svetovalka župana za okolje in prostor/. 
 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje. 
Z 11. glasovi »za« in 1. »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega in zazidanega 

stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Trzin 
 
1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbno zemljišče za leto 2015 

znaša 0,001629  €. 
2. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 

znaša 0,11323€. 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od 

01.01.2015 dalje. 
 
 
K točki 6/ 
 
Tudi pri tej točki je obrazložitev podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in 
proračun.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton PERŠAK, 
predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Ker se ni nihče prijavil k razpravi, je župan predlagal glasovanje.  
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet: 
 

SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA 

UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2014 V OBČINI TRZIN 

 
 

a) Povprečna gradbena cena za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske 
      površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja 
      stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, 

      na območju Občine Trzin na dan 01.01.2015 znaša                       1.080,00    EUR/m²                                           
 

 
b) Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 

za 1 m²  neto tlorisne stanovanjske površine na območju Občine Trzin znašajo: 
 



 

- za individualno komunalno opremljanje     6.5%                              70,20       EUR/m²    
- za kolektivno komunalno opremljanje        7.5%                           81,00       EUR/m²   

 
 

c) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na 
območju Občine Trzin je za posamezna območja potrebno 
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC: 
 

- območje OIC Trzin                                                                  10,00 – 12,00  % od GC 
      - ostala območja Občine Trzin                                                     7,00 – 11,00  % od GC 

 
d) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2014, uporabljajo se od 01.01.2015 dalje in 

se tekom leta revalorizirajo z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za 
gradbeništvo in IGM za skupino ”Stanovanjska gradnja”.   

 
 
K točki 7/ 
 
V nadaljevanju seje je sledila najobsežnejša točka dnevnega reda, pri kateri so svetniki in svetnice 
obravnavali Predlog Proračuna za leti 2015 in 2016 v prvi obravnavi ter Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016. Uvodna pojasnila je najprej podal 
župan, nato pa še Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun in Polona Gorše 
Prusnik, direktorica občinske uprave. Direktorica občinske uprave je obrazložila Predlog Načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016; višja svetovalka za finance 
in proračun pa Predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016, vključno s 
predlogom Splošnega dela in Posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016, 
predlogom Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015 - 2018 in predlogom Načrta 
razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016 – 2019 ter Obrazložitvijo predloga Proračuna za leto 
2015 in 2016 kot celote v prvi obravnavi. 
 
Med obrazložitvijo je sejo na kratko zapustil svetnik g. Anton Peršak (ob 18:06 uri). Prisotnih je 12 članov 
občinskega sveta. Svetnik se je na sejo vrnil še med obrazložitvijo (ob 18:10 uri). Spet je prisotnih vseh 13 članov 
občinskega sveta. 
 
Stališča delovnih teles do predloga v celoti so podali:  
Edward JUSTIN JERAK, predsednik Odbora za gospodarstvo in kohezijo ter Komisije za 
informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine;  
Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor je 
podal sledeče pripombe: 1. predlagamo, da se naredi dolgoročna strategija razvoja Občine Trzin z 
umestitvijo infrastrukturnih objektov v prostor s pomočjo strokovnjakov (kulturni dom, gasilski 
dom, športna dvorana,…); 2. igrišče pri Osnovni šoli rabi osvetlitev; 3. povečanje sredstev za športna 
društva in njihove aktivnosti, ker so bila do sedaj absolutno podhranjena; 4. investicija v športno 
opremo - premična vlečnica v Dolgi dolini, za katero se že mnogo let zavzema smučarsko društvo);  
Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo (Odbor 
predlaga odprtje nove proračunske postavke komasacija in lokalna trajnostna oskrba);  
Miha PANČUR, predsednik Odbora za mlade;  
Romeo PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor (Predlog, da se proračunska postavka 
0086 – Strategija razvoja Občine Trzin, v letu 2015 poveča za 2.000,00 EUR in, da se to nameni za 
izvedbo ankete potreb in prioritet, na podlagi katere se bo pripravila Strategija razvoja Trzina); 
Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in pritožbe;  
Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja;  
Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;  



 

Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 
društev;  
Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije  
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Odbor za finance in premoženje 
po poslovniku obravnava predlog Proračuna zadnji in se opredeli tudi do predlogov ostalih odborov 
in komisij. Odbor je pregledal te predloge. Nekateri predlogi so take narave, da ne zahtevajo 
posebnih postavk, zato ker so že pokriti z določenimi postavkami. Predlogi so bili, da bi se odprle 
posebne postavke za nekatere posege v prostoru, ki bi bili bolj estetske narave in za to že obstaja 
postavka PP0119, na kateri je v proračunu že predvidenih 50.000,00 EUR. Na primer postavka za 
komasacijo: To je take vrste postopek, da ima občina omembe vredne stroške šele na koncu, ko plača 
DDV, ostale stroške pa krijejo drugi dejavniki v tem postopku. Če bi se že sedaj odpirala neka 
posebna postavka, bi bilo nesmiselno, ker ne bi bilo neke posebne porabe. Kar pa bi kljub vsemu 
bilo, pa bi se krilo s postavke PP0036. Kar zadeva strategijo, je to že vključeno v postopek 
Občinskega prostorskega načrta, kar zadeva druge strategije, pa ima občina že Lokalni razvojni 
program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020. Postavka Strategija razvoja Občine Trzin je 
namenjena ravno zato, da se izvajajo kakšne ankete. Smiselno bi bilo razmišljati o kakšni postavki, ki 
bi bila usmerjena v program podpore in iskanja poti v trajnostno samooskrbo. To je program, ki, če 
bi se ga občina resno lotila, zahteva neka finančna sredstva. Potrebno bo razmisliti tudi glede 
strategije za mlade. Pojavile so se tudi ideje za financiranje stvari, ki pa niso legalne, saj zahtevajo 
posege v prostor, ki še niso urejeni z našim prostorskim aktom. Nekaj vprašanj je bilo tudi pri Načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem OT za leto 2015 in 2016)          
 
Sledila je razprava o Proračunu in Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, v kateri so 
sodelovali: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, gospod Peter LOŽAR, župan, gospod 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Sida 
VALENTINČIČ/višja svetovalka župana za okolje in prostor/, gospa Bojana LENARŠIČ/višja 
svetovalka župana za finance in proračun/, gospod Andrej GRIL/višji svetovalec župana za 
gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo/, gospa Vika KREČA/višja svetovalka 
župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve/, gospod Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospa Nuša REPŠE/Lista za 
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone 
Peršak in sokrajani/; gospod Miro ŠTEBE/glavni in odgovorni urednik glasila Odsev/ (Za besedo 
je med razpravo zaprosil tudi g. Miro Štebe, glavni in odgovorni urednik glasila Odsev. Občinski 
svetniki so se strinjali, da g. Štebe lahko razpravlja.); gospod Matjaž ERČULJ/strokovni sodelavec 
VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju 
družbenih dejavnosti/, gospoda Edward JUSTIN JERAK/Lista združeni Trzin/, gospa Marjeta 
ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospa Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske 
uprave/.     
 
Na začetku razprave je svetnica Alenka Marjetič Žnider županu izročila Navodila za pripravo 
predloga proračuna za drugo obravnavo in predlagala, da se skopirajo vsem svetnikom.  
 
Župan je ob 18:30 uri prekinil sejo, da se pripravijo kopije za svetnike. 
Seja se je nadaljevala ob 18:40 uri. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta. 
  
Po prekinitvi je svetnica Marjetič Žniderjeva predstavila vsebino navodil:  
 
»Na podlagi 151. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/2000 
in 5/2004) predlagamo 
 
 



 

NAVODILA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA DRUGO OBRAVNAVO 
 
V predlog proračuna za drugo obravnavo naj se v skladu z možnostmi vključijo točke v nadaljevanju. Za vsako od 
točk naj se oceni potrebna proračunska sredstva in okvirna dinamika, v skladu z možnostmi naj se vključi v večletni 
NRP ter se v delu,ki se nanaša na proračun za posamezno leto tudi vključi v proračun.  
 

1. PROJEKT DOLGOROČNE NOVE URBANISTIČNE IN KRAJINSKE ZASNOVE 
OBČINE TRZIN IN REVITALIZACIJE ŽE OBSTOJEČE GRAJENE STAVBNE 
STRUKTURE V OBČINI TRZIN 

Projekt naj bo izveden v obliki javnega natečaja. Za organizacijo javnih natečajev je v skladu s 43. členom zakona, ki 
ureja gradnjo objektov in pravilnikom o javnih natečajih pristojna Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. 
Pravila, ki urejajo natečaje, so navedena tudi v zakonu, ki ureja javno naročanje (tretje poglavje, od 96. člena dalje).     
 
Rezultat projekta je celostna urbanistična in krajinska podoba Občine Trzin za naslednja desetletja, ki bo na 
strokovnih temeljih okrepila značaj Občine Trzin, omogočila optimalno uporabo prostora in obstoječe javne ter 
lastniške grajene stavbne strukture, optimalno uporabo načrtovane nove nizke in visoke gradnje., ustrezne prometne 
tokove in bila osnova za nadaljnje spremembe Občinskega prostorskega načrta ter ostalih dokumentov.  
 
Rešitev mora odgovoriti na vprašanje centra Trzina kot osrednje točke družbenega življenja, postavitev gasilskega, 
kulturnega in športnega doma oz. dvorane, ambulante za zdravstveno in zobozdravstveno dejavnost, pokopališča, 
krajinsko – parkovnih rešitev, kmetijstva in prostočasne dejavnosti vrtičkarstva… 
 
V letu 2015 se rezervirajo sredstva za pripravo in izvedbo javnega natečaja.  
 
Predlog nove PP za leto 2015: 
Urbanistična in krajinska zasnova Občine Trzin in revitalizacije že obstoječe grajene 
stavbne strukture v Občini Trzin.     
 

2. GASILSKI DOM 
Vključitev izgradnje novega gasilskega doma kot prioritetne investicije v Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 
2018 in 2016 – 2019 ter Proračun Občine Trzin za leto 2015 in 2016. 
 
Po umestitvi v prostor v skladu s prejšnjo točko se pristopi k organizaciji in izvedbi javnega natečaja za izgradnjo 
gasilskega doma v Občini Trzin, za kar je potrebno že v letu 2015 in 2016 rezervirati sredstva. V letu 2016 se 
rezervira tudi sredstva za pričetek gradnje objekta.  
 
Predlog nove PP za leto 2015 in 2016: 
Javni natečaj za izgradnjo novega gasilskega doma v Občini Trzin.  
 
Predlog nove PP za leto 2016: 
Izgradnja novega gasilskega doma v Občini Trzin.  
 

3. OBVOZNICA MENGEŠ – TRZIN 
Vključitev izgradnje obvoznice v Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 2018 in 2016 – 2019 ter zagotovitev 
ustreznih sredstev za aktivnosti v povezavi z izgradnjo obvoznice v Proračunu Občine Trzin za leto 2015 in 2016.   
 
Izgradnja nove obvoznice je nujno potrebna zaradi prometne razbremenitve Mengeške ceste. Pričakovane koristi 
izgradnje obvoznice so boljši pogoji življenja občanov ob in v širšem območju Mengeške ceste, zmanjšanje obremenitve 
življenjskega okolja občanov s hrupom in smogom, izboljšanje varnosti občanov, predvsem najmlajših na poti v šolo, 
izboljšanje zdravja občanov,… Vse aktivnosti je potrebno voditi v tesnem finančnem in strokovnem sodelovanju z 
Občino Domžale in Občino Mengeš.  
 



 

Predlaga se aktivnosti za takojšen pristop k pripravi Državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Mengeš 
– Trzin in umeščanja obvoznice v prostor. 
 
Predlog nove PP za leto 2015 in 2016: 
Izgradnja obvoznice Mengeš – Trzin 
 
 

4. KOMASACIJE NA JV DELU OBČINE TRZIN 
V postopku denacionalizacije so bile kmetijske in druge površine vrnjene prejšnjim lastnikom v last, ne pa tudi v 
posest. Kmetijska zemljišča so bila vrnjena v upravljanje skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki 
jih oddaja naprej družbi Agroemona d.o.o. Preveriti je potrebno, če se je dejavnost podjetja Agroemona d.o.o. 
spremenila v takšni meri, da so v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, izpolnjeni pogoji za vračanje teh 
zemljišč tudi v posest lastnikov. 
 
V letu 2015 je potrebno pričeti s pripravljalno fazo komasacij in agromelioracij (ugotavljanje lastnikov zemljišč, 
interes lastnikov zemljišč po komasiranju / uvedbi agromelioracij, proučitev skladnosti z občinskim prostorskim 
aktom, odločitev lastnikov zemljišč za pričetek aktivnosti, določitev komasacijskega / agromelioracijskega območja, 
izvolitev komasacijskega odbora, zbiranje soglasij pristojnih organov za izvedbo komasacije / agromelioracije, predlog 
idejne zasnove komasacijskega območja,…). Realno je pričakovati, da bo pripravljalna faza obsegala daljše časovno 
obdobje.  
 
Komasacije in agromelioracije je potrebno izvesti na način, da se kandidira za sredstva v okviru Programa razvoja 
podeželja 2014 – 2020 (ukrep izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, stopnja javne podpore znaša 
100% upravičenih stroškov). 
 
Sočasno s pripravljalno fazo komasacij in agromelioracij je potrebno animirati lastnike zemljišč in lokalno skupnost, 
da se površinam v sodelovanju z RRA LUR išče vsebine, ki bodo omogočile trajnostno rabo in varovanje naravnih 
virov, ustvarjale zelena delovna mesta (npr. turizem, ekološko kmetijstvo…), povečevale lokalno trajnostno oskrbo 
gospodinjstev (skupnostno urbano vrtnarstvo), razvijale osnovne storitve (npr. kolesarska infrastruktura, ki bo 
povezala Trzin z MOL in ostalimi občinami v LUR, drugi tir Kamnik – Ljubljana), spodbujale medgeneracijsko 
sodelovanje in vključevanje ranljivih skupin (mladi, brezposelni, ženske, starejši občani, socialno ogroženi, kronični 
bolniki). Potrebno je iskati sofinanciranje vsebin preko EU strukturnih skladov, kohezijskega sklada in neposrednih 
razpisov EU (npr. program LEADER v okviru Programa razvoja Podeželja 2014 – 2020). 
 
Komasacije na omenjenem področju so opredeljene tudi v Lokalnem razvojnem programu Občine Trzin za obdobje 
2014 – 2020. 
 
Predlog nove PP za leto 2015 in 2016: 
Komasacija na JV delu Občine Trzin 
 

5. RABA VODE ZA OSKRBO S PITNO VODO IZ VODONOSNIKOV NA GLOBINI 
CCA. 100 m 

Proučitev možnosti izvedbe nove vrtine za vključitev v distribucijsko omrežje, izvedba investicije do 2018. Vključitev 
projekta v Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 2018 in 2016 – 2019 ter Proračun Občine Trzin za leto 2015 
in 2016. 
 
Izvedbena študija naj vključuje tudi proučitev morebitnih onesnaževalcev trenutnih vodonosnikov (SCT jama v 
Topolah, zemljišče v bližini črpališča v smeri »Lipce«, zbiralnica odpadkov Publikuma v Drnovem, konvencionalna 
kmetijska dejavnost). 
 
Predlog nove PP za leto 2015 in 2016: 
Izvedbena študija za rabo vode iz vodonosnikov na cca. 100 m. 



 

6. DODATNE NEODVISNE ANALIZE KAKOVOSTI PITNE VODE 
Za povečanje kvalitete življenja v Občini naj Občina zagotovi večkrat letno neodvisno testiranje pitne vode iz vodovoda, 
pri čemer celoten postopek vključujoč vzorčenje izvede neodvisna strokovna inštitucija. 
 
Predlog nove PP za leti 2015, 2016: 
Monitoring kvalitete pitne vode iz vodovoda. 
 
 

7. ANALIZA INCIDENCE RAKA V OBČINI TRZIN S PREDLOGI UKREPOV ZA 
PREVENTIVNO DEJAVNOST 

Po podatkih javno dostopnega programa SLORA je trend incidence bolezni raka kot kazalca bremena raka v 
populaciji, v letih od 2005 do 2010 v Upravni enoti Domžale, naraščujoč. Po grobi incidenčni stopnji se UE 
Domžale v letih od 2008 do 2010 uvršča od 13. do 20. mesta, po starostno standardizirani stopnji v letu 2008 celo 
na 1. mesto, v letih 2009 in 2010 pa na 3. mesto (skupno število UE je 58.) 
 
Občina Trzin naj aktivno pristopi k analizi incidence bolezni raka na geografskem območju občine skozi daljše 
časovno obdobje, k ugotavljanju morebitnih vzrokov za pojavnost, aktivno pristopi k preventivi na podlagi priporočil 
stroke (priprava programa v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje) in odpravljanju morebitnih zunanjih 
vzrokov. 
 
Občina Trzin naj prouči, če so bile podobne raziskave za UE Domžale že izvedene in animira občine iz njenega 
območja k morebitni skupni analizi za UE Domžale. Občina Trzin naj prouči tudi možnost skupnega programa 
preventivne dejavnosti za celotno UE. Na takšen način se pričakuje večjo družbeno korist ob manjših stroških 
izvedbe.  
 
Predlog nove PP za leto 2015 (in 2016): 
Analiza incidence raka v Občini Trzin (opcijsko: v UE Domžale) s predlogi ukrepov za 
preventivno dejavnost 
 
 Predlog nove PP za leto 2016: 
Program preventivne dejavnosti za zmanjšanje incidence raka in drugih kroničnih bolezni v 
vseh življenjskih obdobjih v Občini Trzin (opcijsko: v UE Domžale) 
 

8. SPODBUJANJE LOKALNE TRAJNOSTNE OSKRBE 
Spodbujanje dejavnosti lokalne trajnostne oskrbe v vseh življenjskih obdobjih: 

- vzpostavitev in vzdrževanje šolskega eko vrta in sadovnjaka / dejavnosti 
- vzpostavitev in vzdrževanje vrtčevskega eko vrta in sadovnjaka / dejavnosti  
- umestitev v prostor in vzpostavitev visokih gred za varovance doma starejših občanov 
- spodbujanje lokalnih (slovenskih) pridelkov / proizvodov iz shem višje kakovosti v sistemu javnega naročanja 

(vrtci, šole, domovi starejših občanov), povezovanje z ostalimi občinami v regiji za izvedbo javnega naročila in 
dobavo, kar pričakovano znižuje stroške dobav (primer: Občina Sevnica, Občina Brežice); 

- spodbujanje skupnostnega urbanega vrtnarjenja (umestitev v prostor, namembnost zemljišč, oprema zemljišč – 
vrtina za vodo, skupni prostori), predlaga se spodbuditev endogenega potenciala občine za celostno ureditev in 
nadaljnje vzdrževanje skupnih prostorov vrta (možnost nuditi vzdrževanje brezposelni osebi v Občini Trzin 
preko osebnega dopolnilnega dela); 

- kmečka tržnica, prostorska umestitev, organizacija, oprema… 
Pri uresničevanju lokalne trajnostne oskrbe je potrebno iskati tudi zunanje vire financiranja (npr. LAS v okviru 
Programa Leader, povezava z RRA LUR). 
 
Predlog nove PP za leto 2015 in 2016: 
Lokalna trajnostna oskrba 

- ureditev šolskega eko vrta in sadovnjaka 



 

- ureditev vrtčevskega eko vrta in sadovnjaka 
- skupnostni urbani eko vrt in sadovnjak (umestitev v prostorske akte, parkirišče, vrtina za vodo, skupnostni 

prostori in oprema, visoke grede za invalide, čutne poti za otroke, izobraževanje, povezovanje z drugimi 
skupnostnimi urbanimi vrtovi v Sloveniji in EU) 

- vzpostavitev kmečke tržnice, tudi v povezavi s skupnostnimi urbanimi vrtovi. 
 
 

9. SPODBUJANJE AKTIVNE MOBILNOSTI OBČANOV PREKO VARNE POTI V 
VRTEC, ŠOLO. NA DELOVNO MESTO 

Načrt celostne ureditve prometa v Občini Trzin s poudarkom na ureditvi in označitvi varnih poti v šolo in odpravi 
nevarnih točk (npr. ureditev pločnika na ulici Za hribom, ogledala za varen dostop in izvoz pri vila blokih Za 
hribom,…) 

 
Večji projekti: 

7. a Ureditev pločnikov in kolesarskih poti v Občini Trzin (prioritete ulica Za hribom, pešpot in 
kolesarska steza med Kidričevo in IOC Trzin) 
7. b Ureditev nadhoda/podhoda čez štiripasovnico do postaje za vlak Trzin Mlake 
(vsakodnevna izpostavljenost občanov, predvsem srednješolcev, prometnim nezgodam). 
 

Investicije naj se uvrsti v Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 2018 in 2016 – 2019. Za slednjo naj se v letu 
2015 pričnejo aktivnosti za izvedbo. 

 
Predlog novih PP za leto 2015 in 2016: 
Ureditev pločnikov in kolesarskih poti v Občini Trzin ter označitev varnih poti v šolo 
Ureditev nadhoda/podhoda čez trzinsko obvoznico do postaje za vlak 
 

10. STAROSTI PRIJAZNA OBČINA 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2014 je 18% občanov Občine Trzin starejših od 65 let. 
 
Posledice demografske tranzicije in daljšega življenja so povezane z drugačnimi potrebami vseh generacij. Z zahtevno 
nalogo staranja prebivalstva so po vsem svetu soočena mesta in podeželje. Program starosti prijaznih mest in občin želi 
županstvom in njihovim prebivalcem pomagati pri reševanju vprašanj in potreb, povezanih s spremenjenimi 
demografskimi razmerji in pri vzdrževanju prijaznih medgeneracijskih odnosov v njihovi skupnosti.  
 
Predlagamo vključitev Občine Trzin v Slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin, ki deluje po 
programu Svetovne zdravstvene organizacije »Starosti prijazna mesta in podeželje« in v skladu strateškimi 
usmeritvami programa Evropske unije Starosti prijazna Evropa do 2020, ki ga izvaja Inštitut Antona 
Trstenjaka. 
 
Priloga 1: Pravila delovanja starosti prijaznih mest in občin 
 
Predlog nove PP za leto 2015, 2016: 
Slovenska mreža starosti prijaznih mest in občin 

- letna pristojbina 
- Strategija za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje 

 
11. »OBČINA PO MERI INVALIDOV« 

Listina »OBČINA PO MERI INVALIDOV« je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost 
potreb vseh svojih občanov, načrtno razvija, spodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira 
dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh občanov, tudi invalidov in 
njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z 
namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. 



 

Predlagatelj za vključitev občine v projekt je društvo invalidov – član ZDIS. Trzin je vključen v Medobčinsko društvo 
invalidov Domžale.  
 
Proučiti je potrebno, če Trzin že izpolnjuje pogoje za pridobitev listine in kandidirati na razpis za leto 2016. V letu 
2015 je potrebno imenovati posebno delovno skupino, ki izvede analizo o položaju invalidov v občini glede na 
standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, Agendo 22 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov. 
 
Proučiti je potrebno morebitne stroške za delovanje delovne skupine in izvedbo analize. Sama kandidatura za listino 
nima nobenih finančnih posledic. 
 
Priloga 2: »Občina po meri invalidov« Kako začeti? 
Priloga 3: Razpis za pridobitev listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2015 
 
Predlog nove PP za leto 2015, 2016. 
 
 

12. IZGRADNJA KLASIČNEGA DVIGALA V CENTRU IVANA HRIBARJA IN 
PROSTORIH OBČINSKE UPRAVE 

Investicija naj se uvrsti v Načrt razvojnih programov za l. 2015-2018. 
 
Predlog nove PP za leto 2015. 
 
 

13. POKRITJE Z BREZPLAČNIM BREZŽIČNIM INETRNETOM V URBANEM 
DELU OBČINE TRZIN IN IOC TRZIN 

Občina že zagotavlja brezplačni brezžični dostop do interneta za občane, vendar pokritje ni zadostno. Pokrite naj 
bodo vse frekventne točke kot so: igrišča, avtobusne in železniške postaje, okolica trgovin, sprehajalne poti. 
Izvede se lahko tudi v javno-zasebnem partnerstvu, v kolikor je to racionalnejša rešitev. 
 
Predlog nove PP za leto 2015, 2016: 
Razširitev pokritja z brezplačnim brezžičnim dostopom do interneta. 
 
 

14. SISTEMATIČNA UREDITEV RAZSVETLJAVE 
Prioritetno naj se že v letu 2015 izvede osvetlitev celotne sprehajalne poti ob Pšati (manjka od parkirišča Aktive do 
mostu čez Pšato). 
 
Investicija naj se uvrsti v Proračun za leto 2015 in Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 
2018. 
 

15. ORGANIZIRANO ZIMSKO (MONTAŽNO) DRSALIŠČE 
Občanom naj se omogoči zimsko druženje na prostem na organiziranem zimskem montažnem drsališču. 
 
Predlog nove PP za leto 2015, 2016: 
Zimsko drsališče 
 

16. POVEČANJE POSTAVKE 187 ŠOLSKA TEKMOVANJA V ZNANJU 
Glavni strošek tekmovanj v znanju predstavljajo pristojbine, ki jih mora šola plačati organizatorju tekmovanja glede 
na število prijavljenih učencev in glede na lokacijo izvedbe tekmovanja. Znaten strošek so tudi prevozni stroški na 
regijska, področna, državna tekmovanja. 
 



 

Menimo, da je potrebno širšemu krogu učencev javnega zavoda OŠ Trzin omogočiti udeležbo na šolskih tekmovanjih, 
ki so predpogoj za nadaljnja tekmovanja v znanju, katera so tudi eno izmed meril za dodelitev štipendije za nadarjene 
učence. 
 
Učencem OŠ Trzin je potrebno dati enake možnosti. V kasnejših obdobjih šolanja se pogosto izkaže, da je veliko 
učencev bolj nadarjenih kot je ocenjeno v OŠ, šolska tekmovanja so kot navedeno izhodišče za nadaljnja tekmovanja v 
znanju, ki kasneje učencem omogočajo npr. pridobitev Zoisove štipendije.  
 
Nedopustno je, da se vsem učencem, ki želijo tekmovati na šolskih tekmovanjih iz znanja in izpolnjujejo v naprej 
določena merila, to ne omogoči. Vsi učenci, ki dosežejo vsaj neko povprečno oceno pri predmetu naj imajo možnost 
pokazati svoje znanje in se uriti tudi v veščini tekmovanja. 
 
Proučiti je potrebno merila v skladu s katerimi se lahko učenci OŠ Trzin udeležujejo šolskih tekmovanj v znanju. 
Postaviti je potrebno objektivna merila, ki so znana v naprej, ki naj bodo skladna z merili v skladu s katerimi lahko 
učenci pridobijo štipendijo za nadarjene dijake in študente (Zoisova štipendija). Če učenec ne izpolnjuje objektivnih 
meril naj se omogoči participacija staršev. 
 
Predlog povečanja PP 187 Šolska tekmovanja v letu 2015, 2016.   
 

17. DARILO OB ROJSTVU OTROKA 
Starši novorojenih otrok sedaj lahko poleg denarne pomoči zaprosijo tudi za eno od naslednjih daril: 

- enoletna naročnina na eno od izbranih revij: Mama, Moj malček ali 
- eno od knjig: Moj prvi album; Otrokovo prvo leto; Otroci, otroci; Otroške bolezni; Z otrokom lahko 

sodelujete; Kompetentni otrok. 
 
Predlagamo, da se kot izbira med darili doda: 

- enoletna vstopnina v Živalski vrt Ljubljana za enega izmed staršev; 
- enoletna vstopnina v Arboretum Volčji potok za enega izmed staršev;  
- bon za poljubno knjigo ali naročnino. 

 
Po potrebi se poveča obstoječa postavka PP 0212 Občinske denarne pomoči.   
  
 
Predlagatelji: 
ga. Alenka Marjetič Žnider, Trzinci 
g. Romeo Podlogar, Za zeleni Trzin 
g. Edward Justin Jerak, Lista za združeni Trzin 
g. Peter kralj, Za zeleni Trzin 
g. Valentin Kolenc, Lista Trzin je naš dom 
ga. Marjeta Zupan, Lista Trzin je naš dom  
 
 
Priloga: 

- Pravila delovanja starosti prijaznih mest in občin 
- »Občina po meri invalidov« Kako začeti? 
- Razpis za pridobitev listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2015.« 

 
 
*Opomba: Original Navodila s prilogami se nahajajo v tajništvu župana.  
 
 



 

Med razpravo svetnika g. Antona Peršaka je svetnik g. Romeo PODLOGAR/za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/ podal proceduralno pripombo, da se mu zdi, da to kar razlaga g. 
Peršak, običajno razlaga župan, če čuti potrebo. Občinski svetniki lahko le komentirajo predlog 
proračuna, dajejo predloge na proračun, zato ne vidi potrebe oziroma ima občutek, da g. Peršak 
svetnike uči, razprava pa temu ni namenjena.  
 
G. župan meni, da je pošteno, da pustimo, da g. Peršak pove do konca, glede na to, da je bilo 
dogovorjeno, da se bo v normalnem obsegu dovolilo vsakemu, da pove svoje. 
 
Po končani obsežni razpravi je sledilo glasovanje o treh predlaganih sklepih. 
 
7.1. Najprej je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji dne 17.12.2014 obravnaval predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2015, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, 
predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predloga 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 in Obrazložitve Proračuna 
Občine Trzin za leto 2015 kot celote.  
 
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2015 primerna osnova 
za pripravo predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015 za drugo obravnavo in nalaga 
predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 
151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva 
pripombe in predloge iz razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega 
sveta ter javne razprave. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 

--000-- 

 
7.2. V nadaljevanju je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet tudi 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 3. redni seji dne 17.12.2014 obravnaval predlog Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, 
predloga splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predloga 
Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016- 2019 in Obrazložitve Proračuna 
Občine Trzin za leto 2016 kot celote.  
 
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2016 primerna osnova 
za pripravo predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2016 za drugo obravnavo in nalaga 
predlagatelju, da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 
151. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva 
pripombe in predloge iz razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega 
sveta ter javne razprave. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

--000-- 



 

7.3. Pod zadnjo podtočko pa je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet še 
 

S K L E P 
 

Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016.  
 
 
Po končani 7. točki dnevnega reda so sejo zapustili: ga. Valentina Hvala, ga. Vika Kreča, g. Andrej Gril, ga. Sida 
Valentinčič, ga. Marjeta Trstenjak in g. Matjaž Erčulj. 
 
 
K točki 8/ 
 
Pojasnila glede Sklepa o začasnem financiranju Občine Trzin v obdobju januar- marec 2015 je podala 
Bojana Lenaršič. 
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (13. glasov »za«) sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Sklepom o začasnem financiranju Občine Trzin 
za obdobje od januarja do marca 2015. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Sejo je zapustila ga. Bojana Lenaršič. 
 
 
K točki 9/ 
 
Razloge za sprejem Predloga Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin je podala 
direktorica občinske uprave. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Romeo 
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor in Anton PERŠAK, predsednik Odbora za 
finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.  
 
Izid glasovanja: soglasno (13. 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 naslednjima zemljiščema v lasti 
Občine Trzin: 
 

Kat. občina Parc. številka       površina [m²] 

1961-TRZIN 1260/6 100 
 
 

 
                 

1961-TRZIN 815/4 7 
 
 

 
                 

     
 

2. člen 
 
Na nepremičninah  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 10/ 
 
Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pojasnila, da 
je komisija do izteka roka prejela 6 predlogov za člane nadzornega odbora, ki jih je obravnavala na 
seji komisije. Komisija predlaga, da se v Nadzorni odbor Občine Trzin imenujejo: 

- Maja Prah, 

- mag. Elda Romac, 

- Katarina Kadunc, 

- Marcel Koprol, 

- Marko Pavlišič. 

 

Stališče Statutarno pravne komisije je podal predsednik Milan KARČE. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 
o imenovanju članov Nadzornega odbora 

Občine Trzin 
 
Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin so bili imenovani: Maja Prah, mag. Elda Romac, 
Katarina Kadunc, Marcel Koprol in Marko Pavlišič. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 

 
 



 

K točki 11/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali 
pobude: 
 

1. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/: 
1)Na začetku leta je občina razburila kar nekaj občanov z dopisom, v katerem se jih je pozvalo 
k ureditvi že urejenih medsebojnih razmerij, glede uporabe zemljišč, ki so sicer v lasti občine, 
so pa bila oddana v brezplačno uporabo občanom, za kar so sklenjeni tudi ustrezni dogovori. 
Gre za zemljišča, ki jih ima občina v lasti zato ker pod njimi potekajo komunalni vodi, so pa 
tudi drugi primeri. 

 
Kakšni so načrti občine s temi zemljišči? 
 
Po naših informacijah se za zemljišča resda ne plačuje najemnina, je pa bil ob oddaji v uporabo 
določen pogoj, da ga koristnik »splanira«, kar je pomenilo navoz zemlje in ostala zemeljska dela, v 
zameno za brezplačno uporabo in neplačano vzdrževanje. 
  

2) Po naših informacijah se v Občini Trzin izvajajo meritve kakovosti zraka z difuzivnimi 
vzorčevalniki (ARSO). 

 
Kakšni so rezultati meritev zadnjih let, v različnih obdobjih leta?  
 

3) Seznanjeni smo, da je zdajšnji župan, g. Peter Ložar, v času, ko je opravljal funkcijo 
občinskega svetnika, vložil tožbo proti nekdanjemu občinskemu svetniku zaradi izjav in zadev 
v povezavi z delom občinskega sveta in njegovih delovnih teles. 

 
Prosimo za pojasnila.      
 
G. župan pojasni, da sta z gospodom Mazovcem, ki je predsednik Društva za napredek in razvoj 
Trzina, prišla v konflikt, ko je le-ta pred leti zapisal v Odsevu, da je župan (op. takrat občinski 
svetnik) dodeljeval občinska sredstva na področju kulture. Težava je v tem, da se je takrat izločil iz 
komisije, ki je dodeljevala ta sredstva in je g. Mazovcu že prej tudi povedal, da se bo izločil, da ne 
namerava biti zraven, ker meni, da ni korektno, da sodeluje pr tej dodelitvi sredstev, glede na to, da je 
bil aktiven član, celo blagajnik Kulturnega društva Franc Kotar. Poudari, da je povedal, da se bo 
izločil in se tudi je izločil. Po tem ko je prvič prejel preko elektronske pošte, da bo to v Odsevu, da je 
to korupcijsko dejanje, je še enkrat opozoril g. Mazovca, da se je izločil. Preden je to poslal v Odsev, 
si je g. Mazovec tudi ogledal zapisnike pri g. Erčulju. V Odsevu pa je bilo potem napisano, da je 
razdeljeval ta sredstva ter, da je bil udeležen kot predsednik te komisije. To pa je čista neresnica in na 
to je bil tudi opozorjen. Po izidu Odseva ga je še prosil naj v naslednji Odsev napiše, da je bil izločen, 
vendar je g. Mazovec vztrajal pri tem in celo rekel naj ga kar toži. Zato je prvič v življenju uporabil ta 
instrument in ga tožil, sedaj pa zadeva stoji nekje na sodišču.        
 
 

2. Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/: 
Svetnik je s strani občana izvedel, da je v novem vrtcu veliko madežev, kot, da bi nekje tekla 
voda. Zanima ga, če ima občina kakšen instrument, s katerim lahko to preverja ali je to čisto stvar 
vzdrževanja. Zanima ga predvsem zato, da se ne bi pojavljala še večja škoda. 

 
Delni odgovor ali razlog je podal g. Milan KARČE, občinski svetnik. V zadnjih dveh igralnicah, ki so 
bile zgrajene pod imenom druga faza, je bila za osebje ob kričanju otrok ta akustika moteča. Zato so 
se dogovorili in dobili ponudbe za obložitev stropa ter to tudi izvedli. G. Karčetu ni znano kje so te 



 

obloge, ki naj bi preprečevale ozvočenje, bile, so pa bile v nekem skladišču in so smrdele. Zato so te 
plošče odstranili. Po tem ko so jih že odstranili, je bil slučajno z nekim električarjem, ki je izvajal 
elektroinštalacije kot podizvajalec Jelovice, v tej igralnici. Opazil je, da so obloge odlepljene in se je 
zanimal zakaj. Dobil je informacijo, da so jih odstranili zaradi vonja in, da gre za reklamacijo. Kdaj pa 
so jih ponovno namestili oziroma, če so jih sploh že namestili, pa informacije nima. Nima pa tudi 
drugih informacij, da bi karkoli puščalo. Ras pa je strop takrat, ko so bile obloge odstranjene,  
izgledal čudno, saj so bili vidni madeži od lepila. 
 
G. Jerak pripomni, da naj bi bili ti madeži na stopnišču. 
 
G. župan pove, da bo občina to preverila. 
 
G. Karče pa doda, da je to zanj nova informacija in, da bo potrebno preveriti. 
 
 

3. Gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/: 

Predlaga županu in občinski upravi, da na naslednji seji predstavi zasnovo in fazo priprave sprememb 
Občinskega prostorskega načrta, zato ker je videti, da vrsta predlogov izhaja iz tega, da del svetnikov 
ne ve nič o tem kar se že pripravlja. Kar je razumljivo. Zato prihajajo predlogi, ki se pravzaprav že 
izvajajo. Zdi se mu smiselno, da se to predstavi. Ni potrebo vabiti pripravljavcev, ampak se le pove 
kaj se misli pripraviti, katera ravnanja so potrebna kar zadeva strategijo prostora.   
 
G. župan se je s predlogom strinjal. 
 
 
Ob koncu je nekaj pojasnil na 1. vprašanje ge. Marjetič Žnider podala ga. Polona GORŠE 
PRUSNIK, direktorica občinske uprave. Povedala je, da je občina postopno pričela s pregledom 
zemljišč, ki so v njeni lasti in jih uživajo druge osebe. Začela je v Obrtno industrijski coni. Takrat ko 
je država pobrala denar, je občini očitala, da ne pobere tistega denarja, ki je dobesedno v občini. Ena 
od teh faz je bila tudi naselje Mlake, kjer smo sedaj preverjeno ugotovili, da neko zemljo uživa nekdo 
drug. Občina Domžale svoje dokumentacije več ali manj ni predala, zato je občina sedaj med drugim 
naletela tud na primere, ki jih je omenjala ga. Žnider (neka zemljišča večjih dimenzij, to je 300 m², ki 
jih ljudje uživajo že vrsto let). Tem občanom je bil poslan dopis in nekateri so se odzvali in prišli celo 
na občino ter dali na vpogled listino, ki so jo imeli sklenjeno z neko institucijo. Te pogodbe so imele 
vsega 3 člene, v njih pa piše, da zemljišče vzamejo brezplačno v najem, s tem, da si ga uredijo. In nič 
drugega. Sedaj pa velja Zakon o stvarnem premoženju države in občin, ki ne dovoljuje brezplačne 
uporabe, razen za npr. Rdeči križ (za najemnine, obratovalne stroške plačujejo). Župan je bil o tej 
temi seznanjen. Občina je septembra, ko so se ti ljudje javili, zadevo ustavila in jih ni naprej 
obremenjavala. Namen je bil, da bi se uvrstilo na sejo občinskega sveta, saj se mora o tem odločiti 
občinski svet. Nekje bi ljudje to zemljo sicer želeli kupiti, ampak tam gredo ogromni vodi, zato bi bile 
velike težave pri prestavitvi teh vodov, ker bi bil to velik strošek, poleg tega pa je tukaj še problem 
hidravlike. Vodov ni možno prestavljati kamorkoli po ulici, ker ni ustreznih padcev infrastrukture. 
Mišljeno je bilo, da bo to kot točka na seji, kjer se bo občinski svet opredelil, saj je dejstvo, de zastonj 
najemnine ne morejo imeti. Občinska uprava je prestavila urejanje teh zadev, dokler se občinski svet 
ne odloči, kako se tega lotiti. Po obligacijskem zakonu je tem ljudem mogoče dati nek rok, v katerem 
se je mogoče odpovedati tej pogodbi, če ne želijo skleniti najemnih razmerij. Razen, če se proda tako 
zemljo, kar pa iz izkušenj ni dobro. Dejstvo je, da se ljudem vse zdi predrago, zato sedaj poteka 
pogovor o tem, ker občina cene ne more kar prosto zniževati na neke nerazumne cene. Postopek je 
bil ustavljen, ker je mišljeno, da bi šlo to kot točka na sejo, saj občinska uprava oziroma župan ne 
moreta kar sama odločati o znižanjih. 
 



 

Sejo je zapustil svetnik g. Anton Kralj (ob 20:13 uri). Prisotnih je 12 članov OS. 
 
Vključi se g. Anton PERŠAK, občinski svetnik, ki pove, da potem obstaja še del pogodb, ki jih je 
sklepala krajevna skupnost, ki sploh ni bila lastnik, ker je bila takrat lastnica še SGP Gorica. 
 
Ga. Gorše Prusnik nadaljuje, da je tam težava bolj v tem, da se jim zdi najemnina previsoka in na 
občini kažejo neke najemnine, ki jih ljubljanski župan daje za vrtičke nekje za Savo. Vendar pa to ni 
primerljivo, saj gre za funkcionalno zemljišče pri objektu in, v primeru revizije, občina ne more dati 
take cene, ker bodo rekli, da je šlo za oškodovanje občinskega premoženja. Zadeva je težka, gre za 
občane Trzina, ki so tudi davkoplačevalci. Po drugi strani so pa tudi drugi davkoplačevalci, ki ne 
živijo tam, pa bodo dejali, da je treba ravnati gospodarno. Potrebno bo sprejeti odločitev. 
 
G. Petra KRALJA, občinskega svetnika zanima, če ni bilo enkrat sprejeto, da se taka zemljišča ne 
prodaja.   
             
Ga. Gorše Prusnik odgovori, da je bil sprejet sklep občinskega sveta, da se tam kjer je infrastruktura 
v zemljišču, ne prodaja, lahko pa se da v najem. Saj v tem primeru lahko kadarkoli odpoveš in 
zemljišče prekoplješ. Potrebno je vedeti, da imajo ljudje vrtove, v katere so veliko vložili.  
 
Seji se je zopet pridružil svetnik g. Anton Kralj (ob 20:16 uri). Spet je prisotnih vseh 13 članov OS. 
 
Komentar poda ga. Alenka Marjetič Žnider: To so občinska zemljišča, ki bi jih sicer občina morala 
urejati. Zato verjetno lahko tukaj rečemo »da ti ljudje opravljajo neko javno delo urejanja te 
površine«, ker bi sicer morala občina plačevati. 
 
Ga. Gorše Prusnik pojasni, da tudi v primeru, ko nekdo da v najem stanovanje z vrtom, najemnik 
mora plačati najemnino, ker to pripada lastniku, za obratovalne stroške in za njegovo lastnino. V tem 
primeru nima popusta za vzdrževanje.  
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da želi samo povedati, da je stanje težko in, da ga bo potrebo 
obravnavati tudi na občinskem svetu ter, da je potrebno upoštevati vse vidike.  
 
Ko ni bilo več vprašanj in pobud je župan sejo ob 20:18 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


