OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 6-00/2015
Številka zadeve: 9000-0002/2015-46
Datum: 04.05.2015
ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 22. aprila 2015, s pričetkom ob
17.05 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, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 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 PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija
TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin,
lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha
PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, gospod Valentin
KOLENC/Lista Trzin je naš dom/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.
Odsotnost opravičili:./
Neopravičeno odsotni: /
Občinska uprava:
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara SUHADOLNIK, ga. Vika KREČA, ga. Valentina
HVALA, ga. Sida VALENTINČIČ, g. Andrej GRIL, ga. Marjeta TRSTENJAK, g. Matjaž
ERČULJ in ga. Barbara GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 komandir Policijske postaje Domžale, g. Metod VIDMAR, pri 1. točki dnevnega reda,
 vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Irena KARČNIK, pri 1. in 2. točki dnevnega
reda,
 predstavnik nadzornega odbora, g. Marko PAVLIŠIČ,
 odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE.
Opravičeno odsotni: /

Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih vseh 13 občinskih svetnikov in svetnic.
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje:


zapisnik 5. redne seje:

Pripomb na zapisnik 5. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta z 12. glasovi »za«
in nobenim »proti« sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 24.03.2015, se sprejme in
potrdi.
Odločanje o dnevnem redu 6. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 6. redne seje:
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 6. 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 12 točk.
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2013 in leto 2014;
2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2014;
3. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
4. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2014;
5. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske
zasnove glasila;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – druga obravnava;
7. Pravilnik o izplačilu avtorskih honorarjev in sejnin urednika in članov uredniškega
odbora;
8. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin - uradno
prečiščeno besedilo (UPB1);
9. Sklep o potrditvi predloga Komisije OS za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2015;
10. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin
za leto 2015 in 2016;
11. Volitve in imenovanja:
11.1. Sklep o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Odsev;
11.2. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika ter članov in
namestnikov Občinske volilne komisije;

11.3.

Sklep o soglasju k imenovanju gospoda Marka Juvana iz Občine Mengeš za
skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Domžale;
12. Predlog sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.
K točki 1/
Varnostno oceno občine Trzin za leto 2013 in za leto 2014 je podrobneje predstavil komandir
Policijske postaje Domžale, Metod Vidmar.
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije in Odbora za finance in
premoženje.
Razpravljala sta: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ in Metod VIDMAR/komandir Policijske
postaje Domžale/.
Po končani razpravi je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 6. redni seji dne 22. 4. 2015 obravnaval izvajanje
Občinskega programa varnosti Občine Trzin v preteklem in predpreteklem letu in
Varnostno oceno občine Trzin za leto 2013 in leto 2014, ki jo je pripravila Policijska postaja
Domžale.
Občinski svet Občine Trzin ocenjuje, da je izvajanje Občinskega programa varnosti
potekalo v skladu s programskimi izhodišči in smernicami, varnostne razmere na območju
občine Trzin za leto 2013 in leto 2014 pa ocenjuje kot dobre in stabilne.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 2/
Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in
Vodice »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« za leto 2014 je podrobneje
predstavila vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Irena Karčnik.
Med predstavitvijo je sejo za kratek čas zapustil svetnik, g. Anton Peršak (ob 17:23 uri). Prisotnih je 12 članov
občinskega sveta. Svetnik se je na sejo vrnil še pred predstavitvijo stališč delovnih teles (ob 17:30 uri). Prisotnih je vseh
13 članov občinskega sveta.
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno pravne komisije in Odbora za finance in
premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom Skupne občinske uprave občin Trzin,
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za
leto 2014.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sejo sta zapustila ga. Irena Karčnik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva in g. Metod Vidmar, komandir
Policijske postaje Domžale.
K točki 3/
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali
pobude
1. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/:
a) Opozarja na zapuščeno hišo na cesti Za hribom 5. Hiša je prazna, oprta in zelo
nevarna, da se poruši, če bi kdo hodil po njej. Predvsem otroci so zelo zvedavi in
lahko pokukajo v hišo in si jo ogledajo. Meni, da je to nevarna točka tako za otroke,
kot tudi ostale občane in poziva občino, da prouči ali je možno kaj storiti, da se hiša
zapre oziroma, da se pridobi dovoljenje lastnikov, da se zapre. Tudi zato, ker je bilo
pod prvo točko povedano, da je v Trzinu povečan delež prekrškov s področja drog,
otroci pa hodijo in raziskujejo in lahko bi kdo naletel na kakšno iglo.
G. župan pojasni, da so lastnice objekta starejše gospe in, da je že bilo zaprto, ampak to ne pomaga,
saj so bile deske kmalu spet odtrgane. Se pa nekdo zanima za nakup te parcele, saj je na občino podal
vlogo za (ne)uveljavljanje predkupne pravice. Tako, da upamo, da se bo tudi ta zadeva nekako
uredila. Občina pa bo v vsakem primeru pozvala, naj nekaj storijo.
Ga. Marjetič Žnider nadaljuje, naj se pridobi vsaj dovoljenje lastnikov, da se to lahko naredi.
Nekateri so celo predlagali, da bi to naredili prostovoljno, ampak je potrebno najprej pridobiti
dovoljenje. Občina naj bi zaradi varnosti vprašala za dovoljenje, da se to zapre.
G. župan zatrdi, da bo občina preverila kaj je možno storiti, čeprav naj bi bila ena izmed lastnic celo
v tujini.
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, direktorica občinske uprave, doda, da je gospa na Malti.
b) Zdaj ko je bil proračun sprejet, svetnico zanima, kdaj se bo v letošnjem letu izvedla
oziroma dokončala osvetlitev ob Pšati, saj gre za zelo frekventne točke za prehod v
stari Trzin, ki so še neosvetljene.
G. župan odgovori, da je osvetlitev Pšate predvidena v letu 2016. V letu 2015 je predvideno, da se
zamenja stare sijalke, ki jih je še okrog 120.
c) Opozarja na prekratek interval na semaforju na prehodu čez obvoznico. Občani so jo
opozorili, pa tudi sama je že opazila, da je čas, ko sveti zelena luč, oziroma je
omogočen prehod za pešce, prekratek. Apelira na občino, da se to pregleda, napiše
nek poziv in poskuša čas podaljšati, tako, da bodo ljudje lahko normalno prečkali
cesto.
Po besedah g. župana je za podaljšanje intervala odgovorna Direkcija za ceste.
d) Svetnica je bila opozorjena na ležečo cestno oviro pred cerkvijo. Pohvali postavitev
ovire, vendar meni, da je previsoka, saj se je potrebno povsem ustaviti, da jo lahko
prevoziš. Podaja pobudo, da se preveri, če je ovira sploh zgrajena po predpisih.
G. župan obljubi, da bo občina preverila kako je s to ležečo cestno oviro. Trenutno je občina prejela
le eno pritožbo s strani voznika tovornega vozila, ki se je pritoževal, da je ovira previsoka.

e) Na prejšnji seji je bilo sproženo vprašanje glede urejenosti oziroma opremljenosti
Trzina s koši za smeti in z onesnaženostjo s pasjimi iztrebki. Tudi sama je prejela
pobudo občanke, ki jo je posredovala naprej županu in občinski upravi ter ostalim
svetnikom, vendar občanka odgovora še ni prejela. Prosi, naj se ta odgovor pošlje tudi
svetnikom in se jih seznani s tem, kakšni so predvideni ukrepi. Meni, da je to
potrebno urediti, saj je na primer na začetku Kidričeve ulice, ki jo je občanka
izpostavila, samo en takšen koš. To pa ni povezano samo z domačimi ljubljenčki,
ampak gre tudi na splošno za opremljenost po celotnem Trzinu. Primerno bi bilo tudi
opremiti Trzin z obvestili k bolj vestnemu ravnanju lastnikov psov pri pobiranju pasih
iztrebkov. Mogoče je smiselno razmisliti o površinah, kjer lahko lastniki svoje hišne
ljubljenčke izpustijo, kot imajo urejeno v Ljubljani.
G. župan pojasni, da se je ta pobuda že pojavila na odboru in, da občina razmišlja v podobno smer.
Trenutno sicer parcele, kjer bi lahko na občinskem zemljišču to zagotovili, ni, saj so parcele ali
predaleč v gozdu, kjer je tudi Natura, ali pa so preveč med hišami, kar tudi ni primerno. Išče se
primeren prostor, tudi kot možnost najema, vendar zunaj Nature, saj se je potrebno zavedati, da se
znotraj Nature ne sme graditi. Okrog take površine, pa bi bilo potrebno postaviti ograjo.
Kar zadeva koše, bo narejen kataster, da se bo ugotovilo, katere točke so najbolj kritične. Obvestilo
glede pasjih iztrebkov je bilo objavljeno v Odsevu. Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo imelo
tudi skupno akcijo z vodnikom policijskih psov. Vodniki bodo hodili po Trzinu in ljudi opozarjali ter
se skušali z njimi čim bolj pogovoriti.
G. župan doda še, da bodo ostali odgovori, podani pisno.
2. Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
a) Na svetnika so se obrnili nekateri občani in tudi sam je opazil, da so stiki na ulicah
med robnikom in cestiščem zatravljeni, zato ga zanima, kdaj je v planu, da se bo to
uredilo oziroma kako se bo to uredilo.
G. Andrej GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/ odgovori, da je letos
zadeva malo spremenjena, saj je to sedaj dodano v razpis za vzdrževanje javnih zelenic. Tako bo za
sprotno košnjo skrbel tisti izvajalec, ki bo tudi kosil zelenice.
G. Podlogar poudari, da gre za stik med robnikom in cestiščem.
G. Gril pojasni, da je košnja ena stvar, drugo pa je zalivanje razpok. To je finančno večji zalogaj.
Nekaj se bo kosilo sproti. Občasno je občina naročila urejanje teh razpok, vsaj po glavnih ulicah.
Drugače pa to spada v okvir redne službe.
G. Podlogar predlaga, da se to uredi in, če je potrebno se sredstva potrdijo tudi z Rebalansom.
Meni, da to zelo vpliva na izgled ulic in povzroča tudi škodo. Košnja ni primerna, saj gre le za izgubo
časa, ker trava takoj spet zraste. To je potrebno rešiti na drug način, mogoče preko javnih del dobiti
nekoga, ki bi počistil te razpoke in jih zalil z betonom ali z asfaltom. Glede na to, da je asfalt star že
okrog 38 let, so vidne posledice. Gre predvsem za Pernetovo ulico, Bergantovo ulico, Trdinovo
ulico, ulico Bratov Kotar… Kar zadeva košnjo zelenic, pa je svetnik že povedal, naj se apelira na te
ljudi, ki večina sami vzdržujejo te zelenice med mejo parcele in cestiščem in jih tudi sami kosijo. Tako
da, v kolikor je potreben denar za sanacijo razpok, se lahko dobi tudi tukaj.
Kar zadeva razpoke g. župan doda, da za to skrbi podjetje Razpoka.
G. Podlogar predlaga, da občinska uprava, do naslednje seje, poroča kaj se je dogovorila v zvezi s
tem.

b) Kar zadeva pasje iztrebke, je potrebno namestiti nove nosilce. Dosedanji nosilci, kjer
vrečke visijo navzdol, tako, da jih veter lahko raznosi ali pa se potrgajo, so
neprimerni. Potrebno je montirati tak nosilec, ki si ga je svetnik ogledal v Kopru, da
se lahko zaklene, da ne bi bilo strahu, da kdo ukrade vrečke. Če nekdo vzame dve ali
tri vrečke ni tak problem, kot če pasji iztrebki ležijo na pločniku, cestišču ali kje
drugje.
G. župan pove, da si bodo na občini ogledali te nosilce ter skupaj s katastrom košev pripravili neko
rešitev.
3. Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/:
Ali je v Obrtno industrijski coni možna preplastitev cest?
G. župan odgovori, da je sicer vse možno, da pa preplastitev vseh cest naenkrat žal ne bo mogoča.
Kot je bil seznanjen, je v Obrtno industrijski coni veliko težav že od samega začetka, saj se je cesta
marsikje pogrezala, popravljali so se jaški, ipd. Celotna preplastitev trenutno še ni predvidena.
Popravljala so se tista najbolj kritična mesta in tudi v naprej je zaenkrat predvidena le preplastitev
tistih delov, ki so kritični. Tudi kar zadeva obnovo vodovoda in kanalizacije, v OIC ni predvideno,
saj je relativno najnovejše.
G. Gril potrdi in doda, da sta tudi glavni kanal in meteorni kanal tam že ločena.
Po besedah ge. Repše so ulice Dobrave, Motnica in Blatnica v zelo slabem stanju, saj se tam dnevno
pelje veliko tovornjakov.
G. župan dodaja, da je tam močvirnat teren in, da bodo zagotovo še težave. Zaenkrat se bo reševalo
tisto kar je najbolj kritično.
4. Gospod Miha PANČUR/SDS/:
a) Občanka se je obrnila na svetnika s pobudo, da se popravijo pokrovi kanalizacije, ki
so v zelo slabem stanju. Predvsem je v zelo slabem stanju in nevaren pokrov na
Zupančičevi ulici.
G. Andrej GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/ pojasni, da je na
povezovalki proti vrstnim hišam predvidena sanacija.
b) Ob dnevu zemlje je opazil, da so se pred vrtcem sadila drevesa, kar je zelo pohvalno.
Ob tem predstavi idejo, da bi se tudi pod novim vrtcem Žabica, tam kjer so
parkirišča, zasadila drevesa. Tako bi starši, ki pripeljejo svoje otroke v vrtec, lahko
avto parkirali v senci, izgled bi bil lep, pa še okolju prijazno.
G. župan se je z idejo strinjal, nato pa povprašal g. Grila, če je v letošnjem letu predviden še kakšen
drevored.
G. Gril pove, da sta predvidena drevored na Ulici Rašiške čete in povezovalki med vrstnimi hišami
ter drevored pod vrtcem in Mlakarjevo ter vzdolžnimi parkirišči. Ni pa povsem prepričan ali je to
predvideno v letu 2015 ali 2016.
G. župan ugotavlja, da nekaj vsekakor bo, če ne letos, pa naslednje leto.

5. Gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/:
Opozarja na nevarnost na Mlakarjevi ulici, sedaj ko je tam gradbišče. Cesta je polna
kamionov. Med vozniki teh kamionov se nekateri zavedajo, da vozijo po naselju, drugi pa
ne. Velikokrat se tudi zgodi, da kamioni stojijo drug za drugim, ker čakajo, da bodo zapeljali
na gradbišče. Cesta na Mlakarjevi ulici je do rondoja zelo umazana. Praktično vsak dan je
enako umazano.
G. župan pojasni, da je občina zahtevala od investitorja, da je pričel z mehanskim čiščenjem
(pometanjem). Dvakrat je bilo izprano, ravno na dan seje, pa naj bi ponovno izpirali. Občina bo
preverila, če se je investitor zares držal dogovora. Župan se je v ponedeljek tudi zapeljal po
Mlakarjevi ulici in je bilo pometeno, ni pa bilo izprano.
G. Jerak poudari, da je sosednja občina odreagirala, ko so vsi tovornjaki vozili na Dobeno.
G. župan doda, da so tablo že odstranili, ker so ugotovili, da potem tudi smetarski avto ne more na
Dobeno. Če bi bilo tega več, bi odreagirali in tudi na daljši rok bo potrebno razmisliti, kakšni bodo
pogoji za naprej, če se bodo izdajala gradbena dovoljenja. Županu še ni povsem znano kakšna je pri
tem sploh pristojnost občine. Če Občina poda soglasje k gradbenem dovoljenju, to pomeni, da ve, da
bodo vozili kamioni. Če so kamioni večji, bo res izgledalo še bolj grozno, se bo pa njihovo število
prepolovilo in bo manj prometa kot bi ga bilo drugače. Tudi Občina Trzin je odreagirala, vendar ne
drastično, s prepovedmi. V primeru večje gradnje, bi bilo pa smiselno cesto zapreti za promet. Po
zagotovilih naj bi bila večja dela končana v roku tedna dni.
Vključila se je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, ki jo zanima, če je bilo to območje,
kjer se gradi, kdaj del Nature 2000.
Ga. Sida VALENTINČIČ/višja svetovalka župan za okolje in prostor/ pojasni, da ni bilo in,
da je že od nekdaj, še iz časa Dolgoročnega plana Občine Domžale, to zazidljivo.
6. G. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/
Za podjetjem Čistoča, kjer so bili organizirani koncerti, je bilo narejeno makadamsko
parkirišče. Svetnika zanima ali se bo to parkirišče kaj uredilo.
G. župan odgovarja, da je to zasebna lastnina.
G. Podlogar se sprašuje, če je tam sploh dovoljeno parkirišče, saj naj bi bil predviden travnik. Kot
druga stvar, pa naj bi se tako ali tako že dogovarjali, da bi zaščitili vrtec in šolo ali z drevesi ali
grmičevjem po celotni dolžini. To neurejeno makadamsko parkirišče se uporablja. Občina naj preveri
kako je s to zadevo. Svetnik ima v spominu, da je bilo predvideno, da bo en pas oziroma zelena
ločnica med zgradbo in vrtcem.
G. župan potrdi, da tam so drevesa, da pa mu ni znano kako je z namensko rabo tega zemljišča.
Po besedah g. Podlogarja naj bi svetniki o tem govorili na občinskem svetu in naj najprej ne bi
podprli gradnje. Bila pa je predvidena intervencijska pot za gasilce.
K točki 4/
Sledila je obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Trzin za leto 2014. Obrazložitev je podala
Valentina Hvala, računovodja.

Stališča delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
ODLOK
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2014. Zaključni račun proračuna Občine
Trzin za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del.
2. člen
Realizacija proračuna Občine Trzin za leto 2014 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina
kontov
NAMEN
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
722 sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
741 proračuna Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

v
evrih
REALIZACIJA
2014
4.232.723
3.261.367
2.480.136
1.908.157
541.481
30.498
0
781.231
629.785
3.325
48.898
10.025
89.198
197.351
18.110
0
179.241
0
0
0
774.005
774.005
0
0
0
3.406.134
1.126.118

400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANKLJAJ
(I.-II.)

402.974
58.972
643.687
0
20.485
993.132
18.029
571.800
134.002
268.302
1.000
1.200.790
1.200.790
86.094
50.975
35.118
826.589

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75
750
751
752

44
440
441
442

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA
POSOJILA
IN
POVEČANJA
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
DANA
POSOJILA
IN
POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA POSOJILA - DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0
0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

0
0
0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

826.589
0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31.12.2013

826.589
1.355.623

3. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31.12.2014 je 2.137.633,58 EUR, od tega namenska
sredstva v višini 683.597,59 EUR in nenamenska sredstva v višini 1.454.035,99 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Trzin v letu 2014 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov
proračuna Občine Trzin za leto 2015.
4. člen
Stanje sredstev Občine Trzin- sklad DSO za financiranje investicij v Dom starejših občanov Trzin na
dan 31.12.2014 znaša:
Stanje sredstev na dan 01.01.2014
Prihodki v letu 2014
Odhodki v letu 2014
Stanje sredstev na dan 31.12.2014

92.366,01 EUR
27.067,50 EUR
0,00 EUR
119.433,51 EUR
5. člen

Stanje sredstev Občine Trzin- sklad telekomunikacij za financiranje investicij v telekomunikacijsko
in drugo infrastrukturo na dan 31.12.2014 znaša:
Stanje sredstev na dan 01.01.2014
Prihodki v letu 2014
Odhodki v letu 2014
Stanje sredstev na dan 31.12.2014

233.753,52 EUR
4.704,63 EUR
0,00 EUR
238.458,15 EUR
6. člen

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2014:
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan
01.01.2014
Prihodki v letu 2014
Odhodki v letu 2014
Stanje sredstev na dan 31.12.2014

59.755,54 EUR
24.220,58 EUR
20.485,28 EUR
63.490,84 EUR
7. člen

Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2014 sta tudi splošni in
posebni del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so podrobno prikazani podatki o
načrtovanih in realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodki in drugih izdatkih proračuna
Občine Trzin za leto 2014, in se objavijo na spletni strani Občine Trzin.
8. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Po končanem glasovanju so sejo zapustili g. Andrej Gril, ga. Marjeta Trstenjak, ga. Sida Valentinčič in ga. Vika
Kreča.
K točki 5/
Poročilo urednika občinskega glasila Odsev za leto 2014 je predstavil Miro Štebe, odgovorni urednik
glasila Odsev. Finančno poročilo o poslovanju občinskega glasila Odsev v letu 2014 pa Valentina
Hvala, računovodja.
Stališča delovnih teles so podali predsedniki: Statutarno pravne komisije, Komisije za informiranje,
občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Odbora za finance in premoženje.
Razpravljali so: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, (Za
besedo je zaprosil g. Marko Pavlišič, predstavnik Nadzornega odbora. Svetniki so se strinjali, da g.
Pavlišič lahko razpravlja), Marko PAVLIŠIČ/predstavnik Nadzornega Odbora/, župan Peter
LOŽAR, Valentina HVALA/računovodja/, Miro ŠTEBE/odgovorni urednik glasila Odsev/ in
Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/.
2.1. Svetniki in svetnice so najprej glasovali o poročilu urednika. Izid glasovanja: soglasno (13 glasov
»za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet se je seznanil s Poročilom odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za
leto 2014, ki ga je predložil odgovorni urednik glasila Odsev in ugotavlja, da je ustrezno
pripravljeno.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po
objavi.
2.2. Sledilo je še glasovanje o Finančnem poročilu. Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet se je seznanil s Finančnim poročilom o poslovanju glasila Odsev v letu 2014 in
ugotavlja, da je ustrezno pripravljeno.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po
objavi.
K točki 6/
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v drugi obravnavi in amandmaje k predlogu, je na kratko
predstavil župan. Besedilo amandmajev, ki so jih svetniki prejeli že z gradivom, se glasi:

»ŽUPAN
Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 1 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin

Besedilo 9. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»Besedilo 2. odstavka 10. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Naročnikom, ki niso določeni v prvem odstavku tega odloka, se stroški glasila in pošiljanja naročenih izvodov
praviloma zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga v okviru Finančnega načrta glasila Odsev, sprejme
Občinski svet Občine Trzin. Ceno za izvod Uradnega vestnika Občine Trzin določi župan s sklepom.«

Obrazložitev:

Zaradi modernizacije, znižanja stroškov tiska in distribucije uradnega vestnika, smo se odločili, da preidemo na
elektronsko verzijo Uradnega vestnika, ki bo po sprejemu sprememb in dopolnitev odloka, vsem na voljo na internetni
strani Občine Trzin. V kolikor pa bi kljub vsemu kdo izrazil željo po prejemanju uradnega vestnika v tiskani
obliki, pa bo le tega lahko prejemal proti plačilu. Ceno za izvod določi župan s sklepom.

»ŽUPAN

župan
Peter Ložar, l.r.«

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 2 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
 Za 13. členom se doda nov 13. a člen, besedilo katerega se glasi:
»13. a člen
V 2. odstavku 20. člena se za besedo »skladno« obakrat doda besedilo »z veljavno zakonodajo« in črta črka
»s««.

Obrazložitev:

Dopolnitev predlagamo zaradi dodatne razjasnitve in v izogib težavam, ki bi se lahko pojavile pri predlogih izplačil
avtorskih honorarjev in sejnin.

»ŽUPAN

župan
Peter Ložar, l.r.«

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 3 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
Za 19. členom se doda nov 19. a člen, besedilo katerega se glasi:
»19. a člen
Črta se besedilo 3. odstavka 26. člena in se nadomesti z besedilom:
»Višina razpoložljivih sredstev na leto za delo urednika in uredniškega odbora ter sredstev za honoriranje se določi v
finančnem načrtu, ki ga občinski svet potrdi ob sprejemu Proračuna Občine Trzin. Višina razpoložljivih sredstev na
mesečni ravni oz. letni ravni se izračuna tako, da se upošteva izplačilo maksimalno štirih sejnin za posamezno
številko, vključno z dvojno številko. V finančnem načrtu se natančno določi tudi fiksni del za plačilo urednika.«

Obrazložitev:

Dopolnitev predlagamo zaradi dodatne razjasnitve in v izogib težavam, ki bi se lahko pojavile pri predlogih izplačil
avtorskih honorarjev in sejnin. S tem želimo doseči, da bodo sredstva porabljena v okviru predvidenih.
župan
Peter Ložar, l.r.«

»ŽUPAN
Občinskemu svetu
Občine Trzin

Zadeva: Amandma št. 4 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

V 31. členu se za 3. odstavkom doda 4. odstavek, ki se glasi:
»Komisija občinskega sveta, v katere pristojnost sodi informiranje se na svojih rednih sejah seznani z obračunom
člankov, ki ga je predlagal urednik ter ugotovi ali so bila izplačila predlagana v skladu z veljavno zakonodajo, tem
odlokom in programsko zasnovo. V kolikor ugotovi, da obračun ni bil predlagan v skladu z zakonodajo, odlokom in
programsko zasnovo, komisija občinskega sveta, v katere pristojnost sodi informiranje sprejme sklep, s katerim določi
kateri članki so bili upravičeno honorirani oziroma določi način odprave napak pri izplačilu. Komisija preverja
upravičenost predlaganih izplačil sejnin ter določi način odprave eventuelnih napak v zvezi z njihovimi izplačili.«

Obrazložitev:

Da bi se izognili morebitnim dilemam glede predlaganih izplačil sejnin in zamudam pri izplačilih, predlagamo, da delo
urednika tudi pri predlogih za izplačilo sejnin, nadzoruje pristojna komisija občinskega sveta (v tem mandatu je to
Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine).

»ŽUPAN

župan
Peter Ložar, l.r.«

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 5 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
Besedilo 24. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 8. dan po objavi. Določbe glede izplačila sejnin
pa se začnejo uporabljati z uveljavitvijo sprememb Finančnega načrta glasila Odsev.«

Obrazložitev:

V kolikor bodo predlagane spremembe in dopolnitve odloka sprejete in bodo začele veljati, bo potrebno ustrezno
spremeniti in dopolniti tudi Finančni načrt glasila Odsev za leto 2015. Ker dosedanji finančni načrt ne vsebuje sejnin,
ki jih na novo uvajamo s spremembami in dopolnitvami odloka, se bodo določbe glede izplačila sejnin, začele
uporabljati šele takrat, ko bodo uveljavljene sprejete spremembe finančnega načrta. Do uveljavitve sprememb veljavnega
finančnega načrta, pa se določbe glede sejnin še ne bodo uporabljale.
župan
Peter Ložar, l.r.«

Na seji so svetniki prejeli še Amandma k Amandmaju št. 3, ki se glasi:
»ŽUPAN

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma k Amandmaju št. 3 k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
V Amandmaju št. 3 se v drugem stavku črta besedna zveza »maksimalno štirih«.
Obrazložitev:
Po razpravi na Odboru za finance in premoženje je bil podan predlog, da se sejnina omeji na eno sejnino na številko,.
zato predlagamo, da se sejnina omeji na eno sejnino in, da se znesek za to sejnino nekoliko poveča (s 30,00 EUR na
60,00 EUR).
župan
Peter Ložar, l.r.«
Že ob začetku seje občinskega sveta je 5 svetnikov podalo amandmaje k Odloku (Amandmaji so bili
zaradi glasovanja preštevilčeni v št. od 6 do 10). Predstavil jih je svetnik Romeo Podlogar. Besedilo
amandmajev se glasi:
»OBČINA TRZIN
Občinski svet
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
Datum: 22.4.2015
Zadeva: Amandmaji k odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu občine Trzin.
AMANDMA ŠT. 6:

1. člen se črta
Obrazložitev: zmanjša se obveščenost javnosti in medijev, kar ni sprejemljivo. Obveščanje mora potekati vsaj po
elektronski pošti.
AMANDMA ŠT. 7:
13. člen se črta
Obrazložitev: Zagrožena kazen negativno vpliva na avtonomijo in svobodo uredniškega dela.
AMANDMA ŠT. 8:

15. člen se črta
Obrazložitev: sredstva za urednikovanje se s tem povečajo, kar v sedanji ekonomski situaciji ni opravičeno. Predlog je
tudi zelo nedomišljen, saj sistemsko omogoča nagrajevanje, ki je lahko v nasprotju z etiko in splošno sprejemljivimi
družbenimi vrednotami.

AMANDMA ŠT. 9:

Črta se besedilo 19. člena in se ga nadomesti z besedilom:
Črta se besedilo 2. odstavka 26. člena in se ga nadomesti z besedilom:
Prispevki, kot so pisma bralcev, promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih
podjetnikih ali obrtnikih, ki so objavljeni na pobudo teh družb, podjetnikov ali obrtnikov,
obvestila in poročila javnih zavodov, županovega kotička, rednega intervjuja z županom ter
prispevki župana in drugih občinskih funkcionarjev, ki zadevajo delovanje Občine Trzin, se
ne honorirajo. Obvestila in poročila o delu trzinskih društev in drugih organizacij, ki sama
pripravijo prispevek, se prav tako ne honorira, razen v primeru, ko prispevek naroči urednik
članu uredniškega odbora, v uredniškem odboru pa ni člana društva ali organizacije, na
katero se prispevek nanaša.
Obrazložitev: V določenih primerih je v interesu obveščenosti občanov potrebno poslati novinarja na prireditev
trzinskega društva ali drugih organizacij, ker sami ne pošiljajo prispevkov.
AMANDMA ŠT. 10:

22. člen se spremeni tako, da se glasi:
V 31. členu se za 3. odstavkom doda 4. odstavek, ki se glasi:
Komisija občinskega sveta, v katere pristojnost sodi informiranje, se na svojih rednih sejah
seznani z obračunom prispevkov, ki ga predloži urednik, ter ugotavlja, ali je bil obračun
predlagan v skladu z odlokom, programsko zasnovo in finančnim načrtom.
Obrazložitev: Komisija že tako spremlja delo urednika. Brez potrebe se ponovno v odloku navajajo sankcije.
Predlagatelji amandmajev:
Romeo Podlogar
Alenka Žnider Marjetič
Peter Kralj
Valentin Kolenc
Marjeta Zupan«
Med obrazložitvijo je svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/ podal proceduralno pripombo, da Predlog odloka še ni bil predstavljen in, da še niso bila
predstavljena stališča delovnih teles, pa že poteka razprava.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Pove, da je
bilo pod to točko veliko razprave, s pričakovanjem, da se do seje še pripravi amandma glede spornih
vsebin.); Edward Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave
in promocijo občine (Pojasni, da je komisija ta predlog podprla za nadaljnjo obravnavo. Člani
komisije so na seji komisije prejeli predlog, ki je vseboval 4 amandmaje, na seji pa jih je 5. Komisija je
ugotovila, da zadeva potrebuje širši dogovor.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in
premoženje.
Svetnik g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ je podal
proceduralno pojasnilo, da se glasuje po vrsti, ker se amandmaji nanašajo na različne člene, po členih.
Najprej k amandmaju k 1. členu in tako naprej po vrsti. Kjer sta pa na primer k istemu členu dva
amandmaja, se pa najprej glasuje o tistem, ki je bolj oddaljen.
Ob 19:00 uri je župan sejo prekinil, da občinska uprava pripravi vrstni red glasovanja o amandmajih.
Seja se je nadaljevala ob 19:12 uri. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.
Po prekinitvi se je seja nadaljevala z razpravo in glasovanjem o posameznih amandmajih:

1) Razprava o Amandmaju št. 6: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone
Peršak in sokrajani/, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista
odgovornih aktivnih občanov/, Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, Alenka
MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ in Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske
uprave/.
Glasovanje o Amandmaju št. 6:
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet:
AMANDMA ŠT. 6:

1. člen se črta

2) Razprava o Amandmaju št. 1: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ je opozorila na
redakcijski popravek v 2. odstavku Amandmaja št. 2, kjer se beseda »odloka« popravi v
besedo »člena«, tako, da se besedilo glasi:
»Besedilo 2. odstavka 10. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Naročnikom, ki niso določeni v prvem odstavku tega člena, se stroški glasila in pošiljanja naročenih izvodov
praviloma zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga v okviru Finančnega načrta glasila Odsev, sprejme
Občinski svet Občine Trzin. Ceno za izvod Uradnega vestnika Občine Trzin določi župan s sklepom.«
Glasovanje o Amandmaju št. 1, ki vključuje redakcijski popravek:
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet:
Besedilo 9. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»Besedilo 2. odstavka 10. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Naročnikom, ki niso določeni v prvem odstavku tega člena, se stroški glasila in pošiljanja naročenih izvodov
praviloma zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga v okviru Finančnega načrta glasila Odsev, sprejme
Občinski svet Občine Trzin. Ceno za izvod Uradnega vestnika Občine Trzin določi župan s sklepom.«
3) Razprava o Amandmaju št. 7: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina
– Tone Peršak in sokrajani/, Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/,
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/
(Svetnica je predlagala, da se razprava dovoli tudi g. Marku Pavlišiču. Občinski svetniki so se
strinjali, da g. Pavlišič lahko razpravlja.), Marko PAVLIŠIČ/občan/, Valentina
HVALA/računovodja/, Rado GLADEK/SDS/, Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj
Trzina – Tone Peršak in sokrajani/.
Glasovanje o Amandmaju št. 7:
Amandma št. 7 je bil s 5. glasovi »za« in 7. »proti« zavrnjen.
4) Razprava o Amandmaju št. 2: o Amandmaju št. 2 ni razpravljal nihče.
Glasovanje o Amandmaju št. 2:
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet:
 Za 13. členom se doda nov 13. a člen, besedilo katerega se glasi:
»13. a člen
V 2. odstavku 20. člena se za besedo »skladno« obakrat doda besedilo »z veljavno zakonodajo« in črta črka
»s««.

5) V razpravi o Amandmaju št. 8 so sodelovali: Edward Justin JERAK/Lista združeni
Trzin/, župan Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, Nuša
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Peter KRALJ/Za
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica
občinske uprave/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/,
Valentina HVALA/računovodja/, Barbara GRADIŠEK/strokovni sodelavec VII/1 za delo
občinskega sveta in splošne zadeve/, (Med razpravo je za besedo zaprosil glavni urednik
glasila Odsev g. Miro Štebe. Občinski svet se je strinjal, da g. Štebe lahko razpravlja.), Miro
ŠTEBE/odgovorni urednik glasila Odsev/ in Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/.
Med razpravo je svetnik g. Romeo Podlogar podal proceduralno pripombo, da, če se člen o sejninah
črta, potem ne bo kršitve poslovnika, ki pravi, da mora vsak predlog vsebovati tudi oceno finančnih
posledic, ki bodo nastale zaradi sprejema predlaganega akta oz. sklepa. Tega v tej točki ni, saj uvedba
sejnin povzroča finančne posledice.
Med razpravo je sejo na kratko zapustil svetnik g. Anton Peršak (ob 20:13 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega
sveta. Svetnik se je na sejo zopet vrnil še med razpravo (ob 20:15 uri). Spet je prisotnih vseh 13 občinskih svetnikov
in svetnic.
Glasovanje o Amandmaju št. 8:
S 7. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet:
AMANDMA ŠT. 8:

16. člen se črta
Po izglasovanem Amandmaju št. 8, je svetnik g. Anton Peršak podal proceduralni predlog, da se
točka prekine in se sprejema na naslednji seji.
G. župan je ob 20:30 uri predlagal prekinitev seje, da se pripravi nov vrstni red glasovanja o amandmajih, ki še
sledijo.
Seja se je zopet nadaljevala ob 20:44 uri. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
6) O Amandmaju št. 9 ni bilo razprave.
Glasovanje o Amandmaju št. 9:
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet:
AMANDMA ŠT. 9:

Črta se besedilo 19. člena in se ga nadomesti z besedilom:
Črta se besedilo 2. odstavka 26. člena in se ga nadomesti z besedilom:
Prispevki, kot so pisma bralcev, promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih
podjetnikih ali obrtnikih, ki so objavljeni na pobudo teh družb, podjetnikov ali obrtnikov,
obvestila in poročila javnih zavodov, županovega kotička, rednega intervjuja z županom ter
prispevki župana in drugih občinskih funkcionarjev, ki zadevajo delovanje Občine Trzin, se
ne honorirajo. Obvestila in poročila o delu trzinskih društev in drugih organizacij, ki sama
pripravijo prispevek, se prav tako ne honorira, razen v primeru, ko prispevek naroči urednik
članu uredniškega odbora, v uredniškem odboru pa ni člana društva ali organizacije, na
katero se prispevek nanaša.

7) O Amandmaju št. 10 ni razpravljal nihče.
Glasovanje o Amandmaju št. 10:
S 7. glasovi »za« in 1. »proti« je bil sprejet:
AMANDMA ŠT. 10:

22. člen se spremeni tako, da se glasi:
V 31. členu se za 3. odstavkom doda 4. odstavek, ki se glasi:
Komisija občinskega sveta, v katere pristojnost sodi informiranje, se na svojih rednih sejah
seznani z obračunom prispevkov, ki ga predloži urednik, ter ugotavlja, ali je bil obračun
predlagan v skladu z odlokom, programsko zasnovo in finančnim načrtom.
V nadaljevanju je župan umaknil Amandma k Amandmaju št. 3, Amandma št. 3, Amandma št. 4 in
Amandma št. 5, predlagal pa nov Amandma št. 11, ki se glasi:
»Amandma št. 11 se glasi:
Vsi členi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in
glasilu občine Trzin se glede na sprejete amandmaje ustrezno preštevilčijo.
Župan
Peter Ložar, l.r.«
8) O Amandmaju št. 11 ni razpravljal nihče.
Glasovanje o Amandmaju št. 11:
Amandma št. 11 je bil soglasno sprejet (13. glasov »za«).
 Svetniki in svetnice so o osnovnem sklepu, št. 6-6/2015, ki se mu doda besedilo »vključno s
sprejetimi amandmaji« glasovali naknadno, po elektronski pošti, dne 23.04.2015 in 24.04.2015.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v drugi
obravnavi, vključno s sprejetimi amandmaji.
K točki 7/
Župan je umaknil točko z dnevnega reda, ker je bil pri prejšnji točki sprejet amandma št. 8, s katerim
se sejnine ukinjajo.

K točki 8/
Kratko pojasnilo pod to točko je podal župan.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje.
Soglasno (13. glasov »za«) sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 6. redni seji dne 22. 04. 2015 obravnaval predlog Uradno
prečiščenega besedila Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin
(UPB1), ki obsega:
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik
OT, št. 8/12, z dne 28. 11. 2012) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15, z dne 31. 3. 2015).
Občinski svet ugotavlja, da je predlog Uradnega prečiščenega besedila Odloka o občinskih
cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin UPB1 ustrezno pripravljen in ugotavlja, da
UPB-1 Odloka v predloženem besedilu lahko služi kot delovni pripomoček občinskemu
svetu, županu in upravi Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 9/
Predloge pod to točko je predstavil predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine, Edward Justin Jerak. Komisija predlaga: naziv častnega občana se ne podeli, zlata
plaketa se podeli Jožefi Valenčak; srebrna plaketa Tomažu Danetu; bronasta plaketa Majdi Šilar; nagrada
pa Alojziju Oblaku in Ekipi kadetinj Strelskega društva Trzin.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Na komisiji ja bila
podana pobuda, da se nagrade izrazi tako v bruto kot v neto zneskih.) in Anton PERŠAK, predsednik
Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije OS za informiranje, občinska
priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2015.
Prejemniki občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemnika
nagrad pa denarno nagrado v neto znesku 500,00 EUR.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN
PROMOCIJO OBČINE O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2015
1. Naziv častnega občan-a/-ke se ne podeli.
2. Zlato plaketo za dolgoletno delovanje na številnih področjih javnega življenja v Trzinu
prejme: gospa Jožefa VALENČAK.
3. Srebrno plaketo za pomoč soobčanom in več kot 30 letno delovanje v Gasilskem društvu
Trzin prejme: gospod Tomaž DANE.
4. Bronasto plaketo za likovno ustvarjalnost in aktivno delovanje v Turističnem društvu Kanja
Trzin prejme gospa Majda ŠILAR.
5. Nagrado za vrhunske rezultate v streljanju in osvojitev naslova državnih prvakinj prejme
Ekipa Kadetinj Strelskega društva Trzin.
6. Nagrado za trdo delo, nesebičnost in pripravljenost pomagati drugim prejme gospod Alojzij
OBLAK.
K točki 10/
Obrazložitev pod to točko je podala Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave. Predstavila
je tudi amandma, ki se glasi:
»OBČINA TRZIN

Župan Peter Ložar
Številka: 6-10 /2015
Datum: 15. 4. 2015

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TRZIN
ZADEVA:

AMANDMA št. 1 K SPREMEMBI IN DOPOLNITVI NAČRTA RAVNANJA Z

NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 in 2016

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016 se v tč. 1 .
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINA TRZIN doda :«

50. Zazidano zemljišče parc. št. 530/1 51.102,00
– v izmeri 115 m², k.o. Trzin
(ID 1961-530/1-0)

51.

Zemljišče parc. št. 530/3 - v izmeri 5.817,48
32 m², k.o. Trzin
(ID 1961-530/3-0)

52. Zazidljivo
zemljišče parc. št. 59.952,04
529/1 - v izmeri 277 m², k.o. Trzin
(ID 1961-529/1-0)

Zemljišče na katerem leži nedokončan zidan
nestanovanjski objekt, ki ga sodišče prodaja na
javni dražbi v kompletu zaradi izvršbe v
zavarovanje terjatve stanovalcev Ljubljanska 5a
v Trzinu.
V naravi dostopna cesta, ki jo sodišče prodaja
na javni dražbi v kompletu zaradi izvršbe v
zavarovanje terjatve stanovalcev Ljubljanska 5a v
Trzinu.
Zazidljivo zemljišče v območju blokov, ki ga
potrebujemo za javno infrastrukturo, parkirišča,
in se prodaja na javni dražbi v kompletu zaradi
izvršbe v zavarovanje terjatve stanovalcev
Ljubljanska 5a v Trzinu.

53. Zazidano zemljišče parc. št. 529/2 10.821,67
- v izmeri 50 m2, k.o. Trzin
(ID 1961-529/2-0)

54. Zazidljivo
zemljišče parc. št. 34.412,91
1570/17 - v izmeri 159 m², k.o.
Trzin
(ID 1961-1570/17-0)

55. Zazidljivo
zemljišče parc. št. 17.747,54
1570/16 - v izmeri 82 m2, k.o.
Trzin
(ID 1961-1570/16-0)

56. Zazidljivo zemljišče parc. št. 37.442,97
1570/6 - v izmeri 173 m², k.o.
Trzin
(ID 1961-1570/6-0)

Zazidano zemljišče v območju blokov, ki ga
potrebujemo za javno infrastrukturo, ker je na
njem pločnik in se prodaja na javni dražbi v
kompletu zaradi izvršbe v zavarovanje terjatve
stanovalcev Ljubljanska 5a v Trzinu.
Zazidljivo zemljišče v območju blokov, ki ga
potrebujemo za javno infrastrukturo, parkirišča
in se prodaja na javni dražbi v kompletu zaradi
izvršbe v zavarovanje terjatve stanovalcev
Ljubljanska 5a v Trzinu.
Zazidljivo zemljišče v območju blokov, ki ga
potrebujemo za javno infrastrukturo, parkirišča
in se prodaja na javni dražbi v kompletu zaradi
izvršbe v zavarovanje terjatve stanovalcev
Ljubljanska 5a v Trzinu.
Zazidljivo zemljišče v ob javni cesti, ki sicer meji
na stanovanjsko hišo upnikov in se prodaja na
javni dražbi v kompletu zaradi izvršbe v
zavarovanje terjatve stanovalcev Ljubljanska 5a v
Trzinu.

Številka »545.845,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »763.141,61«.«

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi sestanka 13.4. 2015, ki ga je opravil župan skupaj s kolegijem in na katerem so sodelovali lastnik
navedenih zemljišč in upniki, stanovalci objekta Ljubljanska cesta 5a, oz. etažni lastniki, želimo veljaven Načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016, (Uradni vestnik OT, št. 11/2014),
dopolniti še s parcelami, ki jih bo sodišče prodajalo na javni dražbi v maju 2015. Skupna površina je 888 m2,
ocenjene vrednosti so povzete iz cenilnega zapisnika v sodnem postopku, izklicna cena sodišča pa je 70% ocenjene
vrednosti, to je 152.250,00 EUR. Z navedenim nakupom bi občina prišla do zemljišč za potrebe javne
infrastrukture , hkrati pa bi lahko uspešno rešila probleme parkiranja na navedem območju ter 18 letne spore, ki so
nastali pri prodaji stanovanj objekta Ljubljanska 5a.
Župan
Peter Ložar, l.r.«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarne pravne komisije; Romeo
PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za
finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Najprej je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet Amandma št. 1 k Spremembi in dopolnitvi Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016.
V nadaljevanju pa je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet tudi
SKLEP
Sprejeme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2015 in 2016, vključno s sprejetim amandmajem.

K točki 11/
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak je navzočim
predstavila predloge Komisije. In sicer komisija predlaga, da se:
- za odgovornega urednika občinskega glasila Odsev imenuje ga. Metka Pravst;
- za predsednico volilne komisije Občine Trzin imenuje ga. Biserko Čičerov, za namestnico
predsednice Tatjano Ivić, za člane Antona Jerovška, Moniko Jončeski Antalašič in dr. Draga
Kostevca. Za namestnike Andrejo Prelc, Olgo Stopar in Anžeta Krajnca.
Komisija soglaša tudi z imenovanjem gospoda Marka Juvana iz Občine Mengeš za skupnega
predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
Edward Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in
promocijo občine.
Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in
župan Peter LOŽAR.
Sledilo je glasovanje.
Izid glasovanja:
11.1. Najprej je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet
SKLEP
o imenovanju odgovorne urednice glasila Občine Trzin Odsev
Občinski svet Občine Trzin se je na 6. redni seji dne 22. aprila 2015 seznanil s predlogom Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovorno urednico občinskega glasila Odsev za
obdobje dveh let imenoval gospo Metko PRAVST.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 13.06.2015.
--000-11.2. V nadaljevanju je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet
SKLEP
o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov
Občinske volilne komisije
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Trzin ter imenoval:
- Biserko ČIČEROV, Trzin za predsednico občinske volilne komisije Občine Trzin,
- Tatjano IVIĆ, Trzin za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin,
- Antona JEROVŠKA, Trzin,
Moniko JONČESKI ANTALAŠIČ, Trzin in
dr. Draga KOSTEVCA, Trzin za člane Občinske volilne komisije Občine Trzin in

- Andrejo PRELC, Trzin,
Olgo STOPAR, Trzin in
Anžeta KRAJNCA, Trzin za namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 5.5.2015.
--000-11.3. Ob koncu pa je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet tudi
SKLEP
o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Domžale
Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem g. Marka Juvana iz Mengša, za predstavnika
občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati dan po objavi.
K točki 12/
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

1961-TRZIN
1961-TRZIN

1600/58
107/3

površina [m²]
63
127
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.
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 21:05 uri zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

