
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 4-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0011/2014-39 
Datum: 23.02.2015 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
4. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 11. februarja 2015, 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/ in gospod 
Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.  
 
 
Odsotnost opravičil: gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/.  
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Bojana LENARŠIČ, ga. Vika KREČA, g. Andrej GRIL, ga. 
Marjeta TRSTENJAK, g. Matjaž ERČULJ in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ga. Tatjana ZUPAN BUBALO, pri 1. 
točki dnevnega reda, 

 članica nadzornega odbora, ga. Maja PRAH,  

 glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE;   

 novinarka Kamniških novic, ga. Mateja ŠTRAJHAR. 
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 



 

Ostali vabljeni:  / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev zapisnikov 3. redne in 1. izredne seje: 
 

 zapisnik 3. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 3. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (12. 
glasov »za«) sprejeli naslednji 
 

SKLEP 
 
Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 17.12.2014, se sprejme in potrdi. 
 
 

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

SKLEP 
 
Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 08.01.2015, se sprejme in 
potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 4. redne seje:    
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 4. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.  
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 4. 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 15 točk. 
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni 
ureditvi v Občini Trzin-prva obravnava; 

2. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 
občinske socialne pomoči;    

3. Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015; 
4. Sklep poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta Občine Trzin; 
5. Proračun Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016 – druga obravnava:  

5.1.1. Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015; 
5.2.1. Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016; 

          5.1.1.1. in 5.2.1.1. Splošni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016;  



 

            5.1.1.2. in 5.2.1.2. Posebni del Proračuna Občine Trzin za leto 2015 in za leto 2016;  
            5.1.1.3. Načrt razvojnih programov za l. 2015 – 2018; 
            5.2.1.3. Načrt razvojnih programov za l. 2016 – 2019; 
            5.1.1.4. Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2015; 
            5.2.1.4. Obrazložitve predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2016;  

6. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2015 in predlog Cenika za Odsev za 
leto 2015; 

7. Poročilo o izvrševanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014; 
8. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015; 
9. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015; 
10. Poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v letu 2014; 
11. Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta 

Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014; 
12. Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini 

Trzin v letu 2014; 
13. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov za leto 2015 in 2016; 
14. Volitve in imenovanja; 
15. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov. 
 

 
K točki 1/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in 
cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin v prvi obravnavi je podal Andrej Gril, višji svetovalec župana 
za gospodarske javne službe.    
 
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.  
 
Razpravljali so: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, 
gospa Tatjana ZUPAN BUBALO/predstavnica Medobčinskega inšpektorata in redarstva/, gospod 
Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter 
LOŽAR, župan, gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, gospod Andrej GRIL/višji 
svetovalec župana za gospodarske javne službe/, gospod Miha PANČUR/SDS/ in gospa Bojana 
LENARŠIČ/višja svetovalka župana za finance in proračun/. 
 
Po končani razpravi je bil soglasno (12. glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da 
je primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
Po glasovanju sta sejo zapustila ga. Tatjana Zupan Bubalo in g. Andrej Gril.  

           
 

K točki 2/ 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne 
pomoči je podrobneje predstavila Marjeta Trstenjak, referent II. 



 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton 
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je sledilo glasovanje o predlaganem sklepu.  
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in ugotovil, 
da je ustrezno pripravljen in ga sprejema v predloženem besedilu.  
 
Sejo je zapustila ga. Marjeta Trstenjak. 
 
 
K točki 3/ 
 
Obrazložitev predloga Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015 je podala 
Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve.  
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
je pojasnil, da je na seji pričakovati amandma glede uvrščanja točke Vprašanja in pobude občinskih 
svetnikov na dnevni red seje občinskega sveta.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance 
in premoženje.    
 
Razpravljala sta gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
in gospod Peter LOŽAR, župan.   
 
G. Podlogar je podal predlog, da se točka vprašanja in pobude prestavi na 1. mesto. 
G. župan pa je predlagal, da se točka v bodoče lahko prestavi takoj za tiste točke, pri katerih so 
vabljeni zunanji gostje. Tako bi bile najprej točke, kjer so vabljeni zunanji gostje, sledila bi točka 
vprašanja in pobude in nato ostale točke.   
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 11. februarja 2015 obravnaval predlog Letnega 
programa dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015 in ocenil, da je predlog ustrezno 
pripravljen.  
 
Občinski svet sprejema predlog  Letnega programa dela občinskega sveta Občine Trzin za 
leto 2015 v predloženem besedilu.  
 
Letni program dela občinskega sveta Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 



 

K točki 4/ 
 
Tudi pri tej točki je podrobnejšo obrazložitev podala Vika Kreča, nekaj dodatnih pojasnil pa je podal 
še župan Peter Ložar.   
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije; Komisije za informiranje, 
občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Odbora za finance in premoženje.   
 
V razpravi so sodelovali: gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in 
sokrajani/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, 
gospod Peter LOŽAR, župan in gospa Vika KREČA/višja svetovalka župana za zaščito in 
reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve/.  
 
Po končani razpravi, je sledilo glasovanje o sklepu, ki je bil predlagan v gradivu. 
 
Z 11. glasovi »za« in 1. glasom »proti« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

(1) Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 11. februarja 2015 obravnaval predlog 
sklepa poslovniške narave glede snemanja sej občinskega sveta  in ocenil, da je 
predlog ustrezno pripravljen.  

 
(2) Občinski svet Občine Trzin z namenom javnosti delovanja ob že ustaljenih postopkih 

za zagotavljanje transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta 
sprejema sklep, da soglaša z avdio-video snemanjem sej občinskega sveta, ki so 
odprte za javnost ter objavo teh posnetkov na enem izmed družbenih omrežij.  

 
(3) Arhiv posnetkov se hrani za posamezno mandatno obdobje občinskega sveta, po 

končanem mandatu se posnetki izbrišejo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov 
naslednjega občinskega sveta in župana. 

 
(4) Pred začetkom avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnetkov je potrebno 

vzpostaviti Evidenco  avdio-video posnetkov sej občinskega sveta, jo vpisati v katalog 
zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Trzin in to zbirko 
vpisati tudi v Register zbirk osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu RS. 

 
(5) Pred začetkom posameznih sej občinskega sveta je potrebno vse aktivne udeležence 

sej na primeren način seznaniti z avdio-video snemanjem sej skladno z določili 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in od njih pridobiti ustrezne izjave oz. 
soglasje za snemanje.  Izjave oz. soglasja aktivnih udeležencev so veljavna za 
posamezno mandatno obdobje, v katerem so bila pridobljena. 

 
(6) Vse aktivne udeležence sej občinskega sveta je potrebno na primeren način opozoriti 

na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih 
osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, 
javen pa je tudi zvočni zapis.  

 
(7) Vsebina tega sklepa se smiselno vnese v predlog novega poslovnika o delu 

občinskega sveta, ko bo le-ta pripravljen in predložen v obravnavo občinskemu svetu. 
 



 

(8) Določbe tega sklepa se začnejo uporabljati po sprejemu Proračuna Občine Trzin za 
leto 2015, nakupu potrebne opreme za snemanje in izpolnitvi določb četrtega, petega 
in šestega odstavka tega sklepa. 

 
(9) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po 

objavi.  
 
*Opomba: Za sprejem sklepa je bila potrebna dvotretjinska večina navzočih svetnikov. 
 
 
K točki 5/ 
 
V nadaljevanju seje je sledila najobsežnejša točka dnevnega reda, pri kateri so svetniki in svetnice 
obravnavali Predlog Proračuna za leti 2015 in 2016 v drugi obravnavi. Uvodna pojasnila je najprej 
podal župan, nato pa še Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun, ki je 
predstavila 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 drugi obravnavi. Župan je predstavil tudi Amandma št. 1 k Proračunu 
Občine Trzin za leto 2015 in Amandma št. 1 k Proračunu Občine Trzin za leto 2016 v naslednji 
vsebini: 
 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K PRORAČUNU OBČINE TRZIN ZA LETO 2015  
 
1. V Posebnem delu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se na proračunski postavki 0023- Lokalni TV 

program  znesek zniža iz 25.000,00 EUR na 3.782,00 EUR.  
 

2. V Posebnem delu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se na proračunski postavki 0021- Obveščanje 
domače in tuje javnosti  znesek zviša iz 2.000,00 EUR na 9.000,00 EUR.  
 

3. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o Proračunu Občine 
Trzin za leto 2015, v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV. 

 
4. V Obrazložitvah Proračuna Občine Trzin za leto 2015, se v Posebnem delu pri opisu proračunske 

postavke  0023- Lokalni TV program  znesek zniža iz 25.000,00 EUR na 3.782,00 EUR.  
 

5. V Obrazložitvah Proračuna Občine Trzin za leto 2015, se v Posebnem delu pri opisu proračunske 
postavke  0021- Obveščanje domače in tuje javnosti  znesek zviša iz 2.000,00 EUR na 9.000,00 EUR.  
 

_____________________________________________________________________________________
Obrazložitev:  
 
S predlaganim amandmajem, zaradi ukinitve  Lokalnega TV programa, predlagamo znižanje proračunske 
postavke 0023- Lokalni TV program iz 25.000,00 EUR na realizacijo programa, ki je bil izveden v mesecu 
decembru (v znesku 2.013,00 EUR) ter mesecu januarju (v znesku 1.769,00 EUR). Skupna realizacija 
proračunske postavke  0023- Lokalni TV program  v letu 2015 znaša 3.782,00 EUR. 
Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti o delovanju Občine, namenjamo dodatnih 7.000,00 EUR za 
vzpostavitev spletnega portala, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti, tako da se proračunska 
postavka 0021- Obveščanje domače in tuje javnosti  zviša iz 2.000,00 EUR na 9.000,00 EUR.  



 

Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah 
pričakovani primanjkljaj iz prvotno planiranega 139.586,92 EUR zniža na 125.368,92 in bo krit iz presežka 
preteklih let, saj znaša stanje sredstev na dan 31.12.2014, 2.137.634 EUR. 
 
                 Peter Ložar, l.r. 
            Župan« 
 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K PRORAČUNU OBČINE TRZIN ZA LETO 2016  
 
1. V Posebnem delu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se na proračunski postavki 0023- Lokalni TV 

program  znesek zniža iz 25.000,00 EUR na 0,00 EUR.  
 

2. V Posebnem delu Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se na proračunski postavki 0021- Obveščanje 
domače in tuje javnosti  znesek zviša iz 2.000,00 EUR na 7.000,00 EUR.  
 

3. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o Proračunu Občine 
Trzin za leto 2016, v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV. 

 
4. V Obrazložitvah Proračuna Občine Trzin za leto 2016, se v Posebnem delu pri opisu proračunske 

postavke  0023- Lokalni TV program  znesek zniža iz 25.000,00 EUR na 0,00 EUR.  
 

5. V Obrazložitvah Proračuna Občine Trzin za leto 2016, se v Posebnem delu pri opisu proračunske 
postavke  0021- Obveščanje domače in tuje javnosti  znesek zviša iz 2.000,00 EUR na 7.000,00 EUR.  
 

_____________________________________________________________________________________
__Obrazložitev:  
 
S predlaganim amandmajem, zaradi ukinitve  Lokalnega TV programa, predlagamo znižanje proračunske 
postavke 0023- Lokalni TV program iz 25.000,00 EUR na 0,00 EUR. 
Zaradi zagotavljanja obveščanja javnosti o delovanju Občine, namenjamo dodatnih 5.000,00 EUR za 
vzdrževanje  ter po potrebi nadgradnjo spletnega portala, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti, 
tako da se proračunska postavka 0021- Obveščanje domače in tuje javnosti  zviša iz 2.000,00 EUR na 
7.000,00 EUR.  
 
Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah 
pričakovani primanjkljaj iz prvotno planiranega 349.598,37 EUR zniža na 329.598,37 EUR in bo krit iz 
presežka preteklih let, saj znaša stanje sredstev na dan 31.12.2015, 2.012.264,66 EUR. 
 
                 Peter Ložar, l.r. 
            Župan« 
 
 
Višja svetovalka župana za finance in proračun je opozorila tudi na redakcijski popravek pri predlogu 
Kadrovskega načrta Občine Trzin za leti 2015 in 2016 – k obrazložitvi Proračuna. V četrtem stolpcu 
prve vrstice tabele se v besedilu »Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2014« popravi letnica, tako, 
da se besedilo glasi: »Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2015«.  V petem stolpcu prve 
vrstice tabele se v besedilu »Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2015« popravi letnica, tako, da 
se besedilo glasi: »Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2016«.  
 



 

Stališča delovnih teles do predloga v celoti so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne 
komisije; Miha PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za 
pobude, vloge in pritožbe; Klavdija TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in trajnostno 
samooskrbo; Nuša REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; 
Edward Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 
promocijo občine; Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost 
društev; Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
humanitarnih društev; Romeo PODLOGAR, predsednik Odbora za okolje in prostor; Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje ter Edward Justin JERAK, predsednik 
Odbora za gospodarstvo in kohezijo (Med razpravo je bilo ugotovljeno, da obstajajo neskladja med 
Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin (LRP) in Proračunom za leto 2015 in 2016. Po 
pogovoru z županom je bilo dogovorjeno, da se pri sprejemanju in pripravi novega LRP-ja, le ta v 
popolnosti natančno uskladi z Rebalansi Proračuna, tako, da bo jasno razvidno na katerih področjih 
se prepletata in katere postavke v proračunu so namenjene izvrševanju LRP-ja.). 
 
Sledila je razprava o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 in o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, 
v kateri so sodelovali: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, gospod Peter LOŽAR, 
župan, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospa 
Bojana LENARŠIČ/višja svetovalka župana za finance in proračun/, gospod Anton 
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Edward Justin 
JERAK/Lista združeni Trzin/, gospod Matjaž ERČULJ/strokovni sodelavec VII/2-II za 
sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih 
dejavnosti/ in gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/. 
 
Med razpravo je sejo za kratek čas zapustila svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18:06 uri). Prisotnih je 11 članov 
občinskega sveta. Svetnica se je seji zopet pridružila še v času razprave (ob 18:08 uri). Spet je prisotnih 12 članov 
občinskega sveta.  
 
Po končani razpravi je sledilo glasovanje o predlaganih amandmajih. 
Izid glasovanja: 

- Amandma št. 1 k Proračunu Občine Trzin za leto 2015 je bil sprejet soglasno (12 glasov 
»za«). 

- Amandma št. 1 k Proračunu Občine Trzin za leto 2016 je bil sprejet soglasno (12 glasov 
»za«). 

 
Nato je sledilo glasovanje o obeh sklepih predlaganih v gradivu, ki se jima doda besedilo »vključno s 
sprejetim amandmajem.« 
 
5.1. Najprej je bil soglasno (12. glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015 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 sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2015, vključno s 
predlogom splošnega in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predlogom 



 

predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2015- 2018 ter obrazložitvijo 
predloga proračuna kot celote v drugi obravnavi, vključno s sprejetim amandmajem. 
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se objavijo na spletni strani Občine 
Trzin.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 

--000-- 
 
5.2. V nadaljevanju je bil soglasno (12. glasov »za«) sprejet tudi 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 11.02.2015 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 sprejema predlog Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2016, vključno s 
predlogom splošnega in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2016, predlogom 
predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2016 - 2019 ter obrazložitvijo 
predloga proračuna kot celote v drugi obravnavi, vključno s sprejetim amandmajem. 
 
Odlok o Proračunu Občine Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, 
drugi sprejeti deli Proračuna Občine Trzin za leto 2016 se objavijo na spletni strani Občine 
Trzin.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
K točki 6/ 
 
Razloge za sprejem Predloga Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2015 in predlog Cenika za 
Odsev za leto 2015 je podal župan.  
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward 
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine (Pri pripravi novega odloka bo svoje predloge posredoval tudi uredniški odbor Odseva.) ter 
Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljali so: gospod Miha PANČUR/SDS/, gospod Peter LOŽAR, župan in gospod Edward 
Justin JERAK/Lista združeni Trzin/. 
 
Člani občinskega sveta so soglasno (12. glasov »za«) sprejeli naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev 
za leto 2015, ki za izid 11 rednih številk načrtuje odhodek v znesku 40.000,00 € in Cenikom Odseva 
za leto 2015, ki je sestavni del finančnega načrta. 



 

Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin, veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2015. 
 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Cenik za Odsev (Uradni vestnik OT, št. 02/2014). 
 

FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2015 
 
v EUR 

PRIHODKI  6.600,00 EUR 

 

ODHODKI ODHODKI                      Redna številka Posebna številka:                            11 številk: 

Uredni                Urednik - fiksni del 482,25 0 5.304,75 

Avtorski honorarji za članke 786,00 0 8.646,00 

Lekto Lektoriranje - ocena 250,00 0 2.750,00 

Fotografije        Fotografije + naslovnica 190,07 0 2.108,75 

Tisk Odseva Tisk Odseva 1.737,32 0 19.110,50 

  Raznos (11 raznosov) 180,00 0 1.980,00 

  Vezava izvodov (ocena)   100,00 

Skupaj: Skupaj   40.000,00 

     
Honorarji (v EUR): 

Urednik – fiksni del (bruto 
bruto znesek za 1 številko) 

482,25  

Pisanje člankov (bruto 
znesek za 1 avtorsko polo; 1 
avtorska pola = 5.000 
znakov) 

39,30 €/5.000 znakov 
oz. 

 

1 znak = 0,00786 €  

 Lektoriranje (bruto znesek 
za 1 avtorsko polo; 1 
avtorska pola = 5.000 
znakov) 

12,50 €/5.000 znakov 
oz. 

 

1 znak = 0,00250 € 

Fotografiranje (bruto znesek 
za 1 fotografijo) 

čb: 3,96 €  

b: 7,92 € 

b/nasl.: 15,83 € 

 
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV): 
    

velikost strani: čb oglas  b oglas  ogl.čl.  

Cela 230,20 442,30 176,00 

tri četrtine 189,60 252,70 162,50 

Polovica 140,00 266,30 112,80 

Tretjina 108,30 144,40 85,70 

Četrtina 81,30 158,00  

Šestina 63,20 90,30  

Osmina 49,60 94,80  

Šestnajstina 31,60 40,60  

Naslovnica:    

velikost strani: b oglas    

Četrtina 212,10   

Šestina 162,50   

Osmina 116,10   



 

    
vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku  
    
mali oglasi:    
 Cena    
do 10 besed 3,00   
vsaka naslednja beseda 0,60   
    
p.c.izvoda: cena    
1 izvod 1,50   
    
popusti ob sklenitvi letnih pogodb:   
    
10% za 3 oglase letno    
20% za 5 do 10 oglasov letno    
25% za 11 oglasov letno    
 
Sejo je zapustila ga. Bojana Lenaršič. 
 
 
K točki 7/ 
 
Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin v letu 2014 je navzočim 
podrobneje predstavil Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in 
društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih dejavnosti.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za kulturo, šolstvo, 
šport in dejavnost društev ter Odbora za finance in premoženje. 
 
V razpravi so sodelovali: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, gospod Matjaž ERČULJ/strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in 
društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju družbenih dejavnosti/, gospod Peter 
LOŽAR, župan, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni 
razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – 
Tone Peršak in sokrajani/, gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, gospa Alenka 
MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/. 
  
Sledilo je glasovanje. 
 
Izid glasovanja: Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini 
Trzin za leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
Poročilo o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014 pa se objavi 
na spletni strani Občine Trzin.   
 
 
 



 

K točki 8/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2014, ki ga je 
navzočim predstavil strokovni sodelavec Matjaž Erčulj.  
 
Stališča delovnih teles do predloga 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 Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/ in gospod Matjaž ERČULJ/ 
strokovni sodelavec VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter 
upravljanje na področju družbenih dejavnosti/.  
 
G. Jerak je opozoril na redakcijski popravek in sicer se ime »Dolga dolina« popravi v »Dovga 
dolina«. 
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za 
leto 2015 v predloženem besedilu. 
 
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
K točki 9/ 
 
Tudi Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015 je predstavil Matjaž Erčulj.  
 
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. 
 
Razpravljali so: gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Matjaž ERČULJ/ strokovni sodelavec 
VII/2-II za sodelovanje med občino in društvi in vodenje investicij ter upravljanje na področju 
družbenih dejavnosti/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ in gospod Peter LOŽAR, 
župan.  
 
Po krajši razpravi je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za 
leto 2015 v predloženem besedilu. 
 
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
 



 

K točki 10/ 
 
Seja se je nadaljevala z obravnavo Poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja v letu 2014, ki ga je navzočim predstavila Vika Kreča, višja svetovalka župana za zaščito in 
reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve. 

 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward 
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju določb Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja v letu 2014 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in 
ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 11/ 
 
Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega načrta Občine Trzin in 
njihovih učinkih za leto 2014 je navzočim podrobneje predstavila Vika Kreča, višja svetovalka 
župana za zaščito in reševanje, obrambo, varnost in druge zadeve.   
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE; predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša 
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Romeo PODLOGAR, 
predsednik Obora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet   
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2014  s strani uprave in vodstva Občine 
Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je zapustil g. Matjaž Erčulj. 
 
 
K točki 12/ 
 
Tudi Poročilo o opravljenih aktivnostih na področju zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v 
letu 2014 je predstavila Vika Kreča.  



 

 
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarne pravne komisije in Odbora za finance in 
premoženje. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

Sklep 
 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenih aktivnostih na področju 
zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trzin v letu 2015 s strani uprave in vodstva Občine 
Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je zapustila ga. Vika Kreča. 
 
 
K točki 13/ 
 
Obrazložitev pod to točko je podala Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave.  
 
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarne pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Razpravljala sta gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ 
in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.    
 
Po krajši razpravi, je bil soglasno (12 glasov »za«) sprejet 

 
S K L E P  

  
Skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in 2016 in jih lahko sklenejo župan oz. upravljavci 
stvarnega premoženja občine Trzin v letu 2015, je lahko največ 20 % skupne vrednosti 
Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2015 in v letu 2016 največ  
20 % skupne vrednosti Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 
2016.  
 
Ta sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
K točki 14/ 
 
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak je navzočim 
podala predloge Komisije, ki predlaga, da se  

- v Komisijo za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske 
cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin kot občanki imenuje gospo Tanjo Jankovič 
in gospo Moniko Jončeski Antalašič; 

- kot nadomestno članico Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Domžale za preostanek mandatne dobe imenuje gospo Andrejo Breznik Falk;   



 

- kot nadomestno članico Sveta Knjižnice Domžale za preostanek mandatne dobe imenuje 
gospo Tatjano Koprol;   

- v Svet JZ OŠ Trzin imenuje: gospoda Tineta Breznika, gospo Andrejo Kosirnik in gospo 
Marijo Hribar Tekavec.   

 

Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Marjeta 

ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev. 

 

Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o vseh štirih sklepih. 

 

Izid glasovanja: 

 

14.1. Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 
o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za 

spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin 
 
Občinski svet Občine Trzin ustanavlja Komisijo OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti 
predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ Osnovna šola Trzin. 
 
V komisijo se imenujejo: 
- predstavnik občinskega sveta; član Odbora za finance in premoženje; 
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti; 
- predstavnik Osnovne šole Trzin; 
- predstavnik enote vrtca Trzin; 
- Tanja Jankovič; 
- Monika Jončeski Antalašič. 
 
Naloge komisije: 
- proučitev utemeljenosti predlogov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin 

za spremembo cene programa otroškega varstva;  
- proučevanje vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja Enote OŠ Vrtec Trzin, izkoriščanje 

notranjih rezerv in znižanje stroškov program otroškega varstva, 
- spremljanje in reševanje drugih zadev s tega področja po nalogu občinskega sveta. 
Mandat komisije sovpada z  zaključkom mandata občinskega sveta, prej pa se lahko zaključi zaradi 
prenehanja funkcije posameznih članov ali predsednika komisije. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

--000-- 
 
14.2. V nadaljevanju je bil soglasno (12. glasov »za«) sprejet  
 

SKLEP  
o spremembi sklepa št. 13-9/2012, z dne 1.2.2012 

 
V sklepu št. 13-9/2012, z dne 01.02.2012 (Uradni vestnik OT, št. 1/2012, 07.02.2012), se v prvi točki 
ime in priimek »Petra Ložarja« nadomesti z imenom in priimkom »Andrejo Breznik Falk«. 
 



 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

--000-- 
 
14.3. Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet tudi 

 
SKLEP  

o spremembi sklepa št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012 
 
V sklepu št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012 (Uradni vestnik OT, št. 6/2012, 18.07.2012), se v prvi točki 
ime in priimek »Mišo Lajovic Zakrajšek« nadomesti z imenom in priimkom »Tatjano Koprol«. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

--000-- 
 
14.4. Ob koncu pa je bil soglasno (12. glasov »za«) sprejet še 

 
SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Trzin 
 

Občinski svet Občine Trzin imenuje Tineta Breznika, Andrejo Kosirnik in Marijo Hribar 
Tekavec za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Trzin, za obdobje štirih let od 
uveljavitve sklepa dalje. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 15/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude je članica občinskega sveta podala pobudo, ki je bila podana tudi že 
na seji Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja.   
 
Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/: 
Na Odboru za gospodarske javne službe in varstvo okolja so se člani pod točko razno 
pogovarjali o prostem parkirnem mestu za avtomobile na električni pogon. Člani odbora 
dajejo pobudo za razpis za koncesionarja, ki bi nudil tako uslugo nadaljnjim odjemalcem. 
 
G. župan je odgovoril, da je nekoč to že bilo predlagano in, da bo občina vsekakor vztrajala na tem, 
da se to v Trzinu vzpostavi, ker električni avtomobili postajajo vedno bolj popularni in razširjeni in 
obstaja vedno večja verjetnost, da bi se to tudi realiziralo.    
 
Ob koncu seje so se svetnice in svetniki na predlog svetnice ge. Repše, dogovorili, da bo naslednja 
redna seja v torek, 24.03.2015, ob 17:00 uri.  
 
Seja je bila zaključena ob 19:57 uri.  
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


