
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 7-00/2015 
Številka zadeve: 9000-0003/2015-37 
Datum: 30.06.2015 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 03. junija 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, 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, g. Andrej GRIL in ga. Barbara GRADIŠEK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 direktor Zdravstvenega doma Domžale, g. Janez SVOLJŠAK, pri 1. točki dnevnega reda, 

 direktorica Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., ga. Marjeta 
STRAŽAR, pri 2. točki; 

 ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, ravnateljica Osnovne šole Roje, ga. 
Marjanca BOGATAJ, direktorica Knjižnice Domžale, ga. Barbara ZUPANC OBERWALDER 
in direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, ga. Zora TORKAR, pri 3. točki, 

 predstavnik nadzornega odbora, g. Marcel KOPROL,  

 odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE.   



 

Opravičeno odsotna: ga. Andreja HEINE, koordinatorica za program Svit in g. Miran JUVAN, 
ravnatelj Glasbene šole Domžale. 
 
Neopravičeno odsotni: / 
 
Ostali vabljeni: direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik, g. Marko FATUR, pri 8. točki 
dnevnega reda. 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje: 
 

 zapisnik 6. redne seje: 
 
Pripomb na zapisnik 6. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (12. 
glasov »za«) sprejeli naslednji 

SKLEP 
 
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 22.04.2015, se sprejme in 
potrdi. 
 
 
Odločanje o dnevnem redu 7. redne seje:    

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 7. redne seje: 
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.  
  

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 7. redne seje z novimi točkami: 
Ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ je predlagala, da bi se pod posebno točko obravnaval 
incident, ki se je v zadnjem tednu zgodil pred šolo in je vplival na varnost otrok.  
 
G. župan je predlagal, da se o tej temi govori v sklopu točke, pri kateri bo prisotna ga. ravnateljica. 
 
Ga. Žnider se je s predlogom strinjala.   
 
Drugih predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  
 
Župan predlaga glasovanje o dnevnem redu, ki je bil objavljen v gradivu in vsebuje 9 točk. 
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Domžale za leto 2014 in 
Seznanitev s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2014; 

2. Seznanitev z Letnim poročilom o poslovanju družbe JP Centralna čistilna naprava 
Domžale – Kamnik d.o.o. za leto 2014; 

3. Seznanitev občinskega sveta z Letnimi poročili: Osnovne šole Trzin za poslovno leto 
2014; Osnovne šole Roje za leto 2014; Knjižnice Domžale za leto 2014, Medobčinskega 
muzeja Kamnik za leto 2014 in Glasbene šole Domžale za leto 2014; 

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 
5. Poročilo o izvedeni čistilni akciji »Očistimo Trzin 2015«; 
6. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015; 
7. Seznanitev občinskega sveta s konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za leto 2014;  



 

8. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje 
Občine Trzin - prva obravnava; 

9. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Domžale. 
 
 
K točki 1/ 
 
Letno poročilo Zdravstvenega doma Domžale za leto 2014 in Poročilo o izvajanju Programa Svit je 
navzočim predstavil direktor doma, Janez Svoljšak. 
 
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. 
 
O obeh poročilih skupaj so razpravljali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih 
aktivnih občanov/, Janez SVOLJŠAK/direktor Zdravstvenega doma Domžale/, Rado 
GLADEK/SDS/, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, 
župan Peter LOŽAR in Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/. 
 
Med razpravo je sejo za kratek čas zapustil svetnik g. Peter Kralj (ob 17:10 uri), ki se je vrnil še med razpravo (ob 
17:12 uri). Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.   
  
Po razpravi je sledilo glasovanje: 
 
1.1/ Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega doma 
Domžale za leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
1.2/ Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet tudi  

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvajanju Programa Svit v letu 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustil g. Janez Svoljšak, direktor Zdravstvenega doma Domžale.  
 
 
K točki 2/ 
 
Poročilo pod to točko je podrobneje predstavila Marjeta Stražar, direktorica JP CČN Domžale – 
Kamnik d.o.o.  
 
Stališča delovnih teles so podali predsedniki Statutarno pravne komisije, Odbora za gospodarske 
javne službe in varstvo okolja ter Odbora za finance in premoženje. 
 



 

V razpravi so sodelovali: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, Marjeta STRAŽAR/direktorica JP CČN Domžale – Kamnik, d.o.o./, župan Peter 
LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Peter 
KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.  
 
Med razpravo se je seji pridružil svetnik g. Valentin Kolenc/Lista Trzin je naš dom/ (ob 17:53 uri). Prisotnih je 
vseh 13 občinskih svetnikov in svetnic.   
 
Sledilo je glasovanje. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom o poslovanju družbe JP 
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o. za leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Sejo je zapustila ga. Marjeta Stražar, direktorica JP CČN Domžale Kamnik. 
 
 
K točki 3/ 
 
V nadaljevanju so svoja letna poročila za leto 2014 predstavile ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica 
OŠ Trzin; ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje; ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica 
Knjižnice Domžale ter ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik. Zaradi 
odsotnosti predstavnika Glasbene šole Domžale, je kratko obrazložitev za ta zavod podal župan. 
 
 
3.1/ Najprej je obrazložitev podala ravnateljica OŠ Trzin, ki je pojasnila tudi kakšne ukrepe je uvedla 
šola po incidentu, v katerem sta bili ogroženi dve dekleti. 
   
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Predsednik 
je pojasnil, da je komisija sprejela sklep, da je gradivo v skladu z veljavno zakonodajo, kar velja za 
vseh pet poročil.), Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost 
društev ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje (Predsednik je pojasnil, da 
odbor v vseh petih primerih podpira predlagane sklepe za Občinski svet.).  
 
Razpravljali so: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, Helena MAZI GOLOB/ravnateljica 
Osnovne šole Trzin/ in župan Peter LOŽAR. 
 
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Trzin za 
poslovno leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin. 
 
 
3.2/ Sledila je predstavitev Letnega poročila Osnovne šole Roje za leto 2014, ki jo je podala 
Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje. 



 

Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustila svetnica, ga. Klavdija Tretjak (ob 18.25 uri), ki se je seji zopet 
pridružila pred predstavitvijo stališča delovnega telesa (ob 18.27 uri). Prisotnih je vseh 13 občinskih svetnikov.  
 
Stališče delovnega telesa je podala Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 
dejavnost društev, ki je pojasnila, da se odbor strinja z vsemi petimi poročili in predlaga sprejem. 
 
Razpravljala sta Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Marjanca 
BOGATAJ/ravnateljica Osnovne šole Roje/. 
 
Po končani krajši razpravi je bil soglasno (13. glasov »za«) sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Osnovne šole Roje za leto 
2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjanca Bogataj, ravnateljica OŠ Roje.  
 
 
3.3/ Letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2014 je predstavila Barbara Zupanc Oberwalder, 
direktorica Knjižnice Domžale. 
  
Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustil svetnik, g. Anton Kralj (ob 18.35 uri). Prisotnih je 12 članov 
občinskega sveta.  
 
Razpravljala sta Rado GLADEK/SDS/ in Barbara ZUPANC OBERWALDER/direktorica 
Knjižnice Domžale/. 
 
Med razpravo se je seji zopet pridružil svetnik, g. Anton Kralj (ob 18.40 uri). Spet je prisotnih vseh 13 članov 
občinskega sveta.  
 
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Knjižnice Domžale za leto 
2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Sejo je zapustila ga. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale.  
 
 
3.4/ Direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, Zora Torkar je predstavila poročilo muzeja za leto 
2014. 
 
Razpravljala sta Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Zora 
TORKAR/direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik/. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu. Člani občinskega sveta so soglasno (s 13. glasovi »za«) 
sprejeli 



 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Medobčinskega muzeja 
Kamnik za leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.   
 
 
3.5/ Poročilo Glasbene šole Domžale je zaradi odsotnosti njenih predstavnikov, na kratko predstavil 
župan. 
 
Brez razprave in s 13. glasovi »za« je bil sprejet  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Glasbene šole Domžale za 
leto 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Ad 4/ 
 
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali 
pobude  

1. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/: 
a) Na prejšnji seji občinskega sveta so se svetniki seznanili z Oceno izvajanja 

občinskega programa varnosti za leto 2013 in 2014. Svetnica je na dan seje vsem 
občinskim svetnikom poslala obvestila, ki so se pojavila zaradi incidenta, ki se je 
zgodil (zasledovanje dveh otrok). Sicer pohvali, da je akcija stekla, ampak meni, da je 
kljub vsemu potrebno storiti več, kot pa le poslati obvestilo preko radia. Potrebno je 
po posameznih razredih z razredničarkami pripraviti uro, na kateri se bodo 
pogovarjali o varnosti. Ni dovolj le program v tretjem in četrtem razredu. Ko pride do 
takšnega incidenta, ko sta dva otroka neposredno ogrožena in mora posredovati tretja 
oseba, da jih pospremi domov, je potrebno ukrepati takoj in bolj neposredno v 
pogovoru z otroki, kakor samo po radiu.  

 
G. župan pojasni, da je občina odreagirala takoj, saj je o tej zadevi dvakrat govoril s komandirjem 
Policijske postaje Domžale, ki je z vso resnostjo pristopil k reševanju. Še isti dan je krožila patrulja, 
potekali pa bodo tudi pogovori z otrokoma, ki sta bila neposredno ogrožena. Ob tem pa izrazi 
razočaranje, da se ljudje niso bolj množično udeležili predavanja, ki je bilo kar dobro promovirano in 
je bilo namenjeno staršem. Organizirala ga je Aktiva, odprt pa je bil za vse. Predavatelj je zelo dobro 
predstavil nevarnosti, ki prežijo na otroke. Meni, da bi bilo v prvi vrsti potrebno izobraževati starše. 
Predlaga, da se starši predavanja udeležijo, saj se bodo še izvajala.  
 
Ga. Marjetič Žnider pojasni, da je želela poudariti, da je potreben takojšen ukrep s strani šole in 
predvideva, da bo to šola tudi storila. Ni dovolj samo obvestilo, ampak pogovori v vseh razredih, 
takrat, ko se je to zgodilo. To se je zgodilo sedaj in vsi razredniki se morajo takoj pogovoriti z učenci, 
kaj se dogaja in ponovno povedati vse to, kar se učijo celo leto. Ob dogodku je to potrebno otrokom 
pokazati na primeru, saj si bodo tako najbolj zapomnili. 
 
G. župan potrdi, da se bo to izpostavilo na Sosvetu za varnost.     



 

b) Svetnica opozarja na to, da je v okviru varnosti na splošno potrebno nekaj ukreniti 
tudi v času pobiranja kosovnih odpadkov, ko se po Trzinu vozijo tuje registracije, ki 
pobirajo material. Meni, da je varnost občanov ogrožena. Potem je potrebno tudi 
preveriti na policijski postaji, da je v zadnjem času bilo nekaj vlomov na Mlakarjevi 
ulici, na Reboljevi, ko je bil zopet izpostavljen otrok ter v novih hišah, na Ongru. 
Meni, da je potrebno pogledati širše, kaj se lahko naredi za večjo varnost občanov v 
Občini Trzin. Predlaga, da Sosvet za varnost pripravi nekakšen načrt kako ukrepati. 
Lahko se tudi preveri kako imajo urejen odvoz kosovnega materiala po drugih 
občinah.   

 
Po besedah g. župana zaradi odvoza, vsaj zadnje čase, ni bilo niti ene prijave. Bo pa potrebno še 
preveriti pri komandirju in na sosvetu za varnost.   
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da je govora o varnosti na splošno v Trzinu. Pojavil se je problem, ko 
sta bila dva otroka neposredno ogrožena z zasledovanjem. Povezuje dogodke in v primeru ko sta bila 
ogrožena dva otroka, je potrebno zadevo gledati širše. V času odvoza kosovnih odpadkov, ko se 
zbira material, se množično vozi po Trzinu.     
 
G. župan doda, da jih policija preganja, saj največjo težavo večinoma predstavlja tehnična izpravnost 
vozila. 
 
Ga. Marjetič Žnider predlaga, da se preveri kako je to urejeno v Ljubljani.    
 
Vključi se še ga. Barbara SUHADOLNIK/Strokovna sodelavka VII/1/, ki pove, da v Ljubljani 
podjetje Snaga dovoli, da enkrat na tri mesece naročiš kontejner. V enem dnevu ga pripeljejo, potem 
ga napolniš in isti dan ga tudi odpeljejo.    
 
G. Rado GLADEK/SDS/ doda, da splošnega odvoza ni.  
 
Ga. Marjetič Žnider pa vztraja, da odvoz je in, da očitno obstaja tudi drugačen način. Tudi v 
Ljubljani je bil, pa so to spremenili in potrebno se je vprašati zakaj. Težava je bila že večkrat 
izpostavljena in prosi, da se pregleda, ravno v luči varnosti otrok in širše lastnine občanov.   
 
Ob koncu župan zatrdi, da bo občina preverila kaj je možno narediti.  

 
c) V sporočilu, ki ga je svetnica poslala, je izpostavila tudi poziv občanke, naj se nekaj 

uredi na Reboljevi ulici pri izvozu z igrišča, saj je tam zelo nevarno. Na občinskem 
zemljišču naj bi bil nek grm, ki zmanjšuje vidljivost, zato potem otroci s kolesi prečijo 
zasebno zemljišče. Naj se preveri kako je z varnostjo, saj je tam veliko otrok, ki so 
zelo neposredno ogroženi.  
 

G. župan pove, da bo zadevo preveril g. Andrej Gril. 
 

d) Svetnica je že pred časom na župana podala pobudo občanke, da se na Ulici 
Kamniškega bataljona nekako uredi, da se bo pokosila parcela, ki je neurejena. Ne ve 
sicer kakšno je lastništvo, ampak meter in pol naj bi bilo še občinsko zemljišče in to 
je nepokošeno. Svetnico zanima, če gre res za občinsko zemljišče in, če je res 
občinsko zemljišče, meni, da ga je potrebno urediti, saj je zelo zanemarjeno.       

 
G. župan potrdi, da obstaja pas, ki še ni bil pokošen in, da letos košnja res poteka malo z zamikom, 
saj je bil izveden nov razpis, vključene so bile nove površine in na delu je nova ekipa.      
 
 
 



 

2. Gospod Rado GLADEK/SDS/ 
V zadnjem času je bilo veliko govora o zdravju, ampak dejstvo je, da se marsikatero življenje 
ne konča na miren način oziroma smrt ne nastopi na miren način, ampak zaradi različnih 
bolezni, ki danes nastopajo, marsikdo na koncu zelo trpi. Edina ustanova v Sloveniji, ki se 
ukvarja z zadnjimi trenutki človekovega življenja je hiša Hospic. Omenjena ustanova ima v 
zadnjem času velike težave in trenutno zaradi finančne situacije nima oskrbovancev, ker jim 
ne more nuditi oskrbe. Ve, da občina ne more nuditi vsega, vendar pa, če država nima 
denarja in če ne nudi pomoči človeku, ki vse življenje dela in prispeva v družbo, je zadeva 
zelo žalostna. Zaveda se, da občina ne more prevzeti te hiše ali bistveno vplivati pri celotni 
zgodbi, kljub temu pa predlaga občinski upravi in svetnikom, da malo razmislijo, kako lahko 
pomagamo, da bi ta hiša lahko normalno delovala ali pa kako lahko pomagamo občanu, ki 
potrebuje tako oskrbo, oziroma se mogoče predlaga na skupnosti občin. Svetnik govori na 
podlagi lastnih izkušenj, ko se je pred leti tam poslovil od enega izmed sorodnikov in je bila 
zadeva, kljub zelo težki situaciji, z njihovo pomočjo, veliko lažja. V četrtek, 4. junija med 
10.00 in 16.00 uro je v hiši Hospic Dan odprtih vrat, ob 12.00 uri pa bo tiskovna konferenca 
glede financiranja oziroma njihovega delovanja. Če se občinski svetniki strinjajo, bi se je 
udeležil kot predstavnik občine in občinskega sveta.    
 
G. župan pohvali predlog in izrazi upanje, da bo uspešen.  
 
 

3. Gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/: 
a) Na občinski cesti na Jemčevi med Jan barom in Jemčevo 10 je zelo visoka ograja, zato 

je preglednost križišča zelo vprašljiva. Obstajajo rešitve s signalizatorji, da se nekdo 
približuje križišču. Predlaga upravi, da to pregleda in nekako reši, saj tam poteka tudi 
šolska pot. 

b) Opozarja na nenavadno urejeno križišče pri Jan baru na Mengeški cesti, ki je sicer 
državna cesta. Prejel je pobudo s strani občanov in poslovnih partnerjev, da je vstop v 
križišče precej nenavaden, saj je bilo kar nekaj nenavadnih situacij pri vstopu v 
križišče ko vozniki pri zavijanju levo, zavijajo preko črte, ki bi morala biti 
neprekinjena. V zadnjem času sicer ni zasledil nesreč, v preteklosti pa je bila tam 
črna točka. 

 
G. župan poudari, da bo občina preverila, kaj je možno storiti na tem področju.   
 
 

4. Gospod Miha PANČUR/SDS/: 
Poudari, da občani v starem delu Trzina pogrešajo bankomat.  
 
Po besedah g. župana naj bi bil po neuradnih podatkih bankomat na novi trgovini. 
 
 

5. Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/: 
a) Svetnik še ni prejel odgovora glede sanacije cestišča, oziroma robov med robnikom in 

cestiščem. Če se že kosi, se tam ne kosi, kar povečuje škodo in kvari izgled. Verjame, 
da ima občinska uprava pripravljeno rešitev.    

 
G. Andrej GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/ odgovori, da rešitev 
obstaja in so si jo člani občinske uprave ogledali v Domžalah,  vendar odgovora še ni pripravil, ker še 
ni znana dokončna cena (2,40 EUR/m + režijski stroški + davek). Ko bo znano kakšna obremenitev 
bo to za proračun, bo pripravil odgovor.   
 
G. Podlogarja zanima, če obstaja možnost reševanja z javnimi deli.  
 



 

G. župan pojasni, da bi se bilo za to potrebno že prej prijaviti. Občina trenutno nima nikogar, ki bi 
bil primeren, saj je ob cestah potrebno zagotoviti varnost, zato ni možno poslati kogarkoli (npr. 
študentov).  
 
Vključi se še g. Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, ki pove, da je pri sanaciji to 
potrebno najprej očistiti in to globoko. Potem pa obstajata dva postopka: ali se zalije s posebno 
smolo ali pa s hladnimi asfalti, ki so v zadnjem času že zelo kvalitetni in se po njem lahko že takoj 
vozi. Predvideva, da je to potem tudi strošek materiala in strokovne izvedbe, zato ne ve kako bi se to 
lahko izvedlo z javnimi deli.  
 
G. Podlogar poudari, da z javnimi deli že sedaj delajo občani sami. 
 
G. Jerak nadaljuje, da občani ne sanirajo, ampak samo čistijo, tako kot tudi on sam. Dvakrat ali 
trikrat na leto očisti, tako, da potem dež spet na novo prinese zemljo. Zato predlaga, da se razmišlja o 
širši sanaciji cest. Popiše naj se katere ceste so potrebne sanacije, kje so posedeni jaški, kje je poseden 
asfalt, predvsem v tistem delu, kjer so pred leti kopali za plin. Najprej naj se ugotovi, kaj je še 
planirano v prihodnjih letih, da se ne bo saniralo, potem bo pa čez nekaj časa zaradi del spet 
potrebna sanacija.       
 
G. župan pove, da se bo občina dogovorila s podjetjem Prodnik, kakšen bo dolgoročni plan obnove 
kanalizacije, vodovoda spodaj in potem posledično tudi cest zgoraj.  
  

b) Pločnik ob Mengeški cesti je zelo pomembna pridobitev, ki pa je po mnenju svetnika 
zelo pozna, kar je zagotovo posledica preslabega pristopa prejšnjega vodstva občine. 
Glede na to, da pločnik še ni povsem dokončan, podaja pobudo, da se tam kjer ni 
pločnika ob cestišču, hoja na nek način zavaruje, da se poskuša dvigniti varnost. 
Potrebno je preveriti, če obstaja možnost da se začasno postavi ograja.  

 
G. župan odgovarja, da občina lahko preveri, vendar dovoljenje izdaja Direkcija RS za ceste.    
   
 

6. Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/: 
Pohvali pobudo g. Rada Gladka. Meni, da bi bila lahko Občina Trzin tista, ki bi naredila 
korak naprej v tej sramoti, ki se je zgodila na državnem nivoju in podelila mandat g. Gladku, 
da pozove ostale občine naj pristopijo k reševanju. Mogoče bi lahko že pri sprejemu 
tokratnega Rebalansa Proračuna z nekim simboličnim zneskom prispevali, da bi hiša 
Hospic zopet začela delovati. Na ta način bi pozvali ostale občine, da to storijo in posredno 
tudi državo, da ponovno pristopi k sofinanciranju hiše Hospic. Meni, da bi bila to zelo 
pohvalna gesta s strani Občine Trzin.   
          
Vključi se še g. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, 
ki poudari, da osebno podpira hišo Hospic z nekaj prispevki. Pojasni, da je država pripravljena 
podpirati in financirati hišo Hospic, vendar pa se mora hiša Hospic vključiti v sistem zdravstvene 
oskrbe oz. nege. Težava je v tem, da društvo, oz. tisti, ki vodijo hišo Hospic, ne želijo pristati na - kar 
je z vidika države normalno in logično – neko ideološko nevtralnost. Možna bi bila tudi koncesija, 
tako, da pogovori potekajo, zato ne drži, da država ni pripravljena vsaj sofinancirati.  
 
Ga. Marjetič Žnider poudari, da hiša Hospic je bila sofinancirana in, da programi so potekali in so 
že utečeni. Meni, da je bilo že veliko stvari, za katere je bilo mnenje, da jih ni mogoče rešiti, pa smo 
ugotovili, da jih je možno rešiti, zato predlaga, da se ta pobuda kljub vsemu poda. 
 
G. župan predlaga, da g. Gladek na dnevu odprtih vrat preveri in potem poroča. Mogoče pa se bo 
tudi že našla rešitev s strani države.         
 



 

Po končani zadnji točki dnevnega reda je ga. Marjetič Žnider podala pripombo občanke na izbiranje 
super učenca v šoli. To so učenci, ki naj bi jih izbrali sošolci. Težava je v tem, da je neka deklica 
doživela živčni zlom, ker so jo sošolci izbrali za naj učenko, učiteljica pa je to preklicala in določila, 
da to leto ne bo ona, kljub temu, da so jo sošolci izbrali, ampak bo to nek drug sošolec. Županu 
predlaga, da prekliče naj učenec leta, saj so otroci vsi panični in nekateri niti ne razumejo, zakaj ni bila 
izbrana. Otrokom na nižji stopnji to zelo veliko pomeni in pušča tudi psihološke posledice, kar pa ni 
dobro za njihov nadaljnji razvoj. Članica Odbora za mlade prosi, da se o tem razpravlja in predlaga, 
da župan ob koncu leta pozdravi vse trzinske otroke. Nekaj je uspešen učenec, nekaj povsem 
drugega pa je super ali naj učenec, ki se ga izbira. Ne ve, zakaj bi bilo sploh vse to potrebno. Meni, da 
bi občina kot ustanovitelj tega javnega zavoda, morala nekaj storiti.  
 
G. župan pove da brez težav lahko obišče vse otroke. To izbiranje naj bi bilo interno. 
 
Ga. Klavdija TRETJAK/Lista za trajnosti razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ pojasni, 
da ga izbere učiteljica, ampak vseeno povpraša učence. Ne upoštevajo se le ocene, ampak tudi kako 
pomaga sošolcem. 
 
G. Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ doda, da gledajo 
na socialne reference: kako je pripravljen pomagati sošolcem ter kako aktiven je tudi na drugih 
področjih. To v Trzinu poteka že več let. 
 
Ga. Marjetič Žnider upa, da izbira poteka po nekem dogovorjenem postopku, da otroci potem ne 
doživljajo zlomov, če je potem odločeno drugače, kot je bilo dogovorjeno. 
 
G. župan meni, da na to župan sicer nima vpliva, lahko pa se preveri, kaj se je dogajalo.           
 
 
K točki 5/ 
 
O čistilni akciji »Očistimo Trzin 2015« je poročala 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 in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 
 
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet 
 

Sklep 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedeni čistilni akciji »Očistimo 
Trzin 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. 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustila ga. Vika Kreča.  
 
 
K točki 6/ 
 
Ob začetku 6. točke (ob 19.13 uri) je župan predlagal prekinitev seje, da svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider 
pripravi amandma k Rebalansu Proračuna, ki bi uvedel subvencionirano prvo cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu in vsako prvo cepljenje v okviru revakcinacije.   



 

Seja se je nadaljevala ob 19.25 uri. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
Razloge za sprejem Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 je podala Barbara Suhadolnik, 
strokovna sodelavka VII/1, ki je predstavila tudi Amandma št. 1 k Rebalansu Proračuna Občine 
Trzin za leto 2015, katerega besedilo se glasi: 
»ŽUPAN 
 
AMANDMA ŠT. 1 K REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 
 

1. V Posebnem delu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se PP 0049 Refundacija plač za CZ 
poviša za 1.000 EUR, in sicer iz 1.800 EUR na 2.800 EUR. 

 
2. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o Rebalansu Proračuna 

Občine Trzin za leto 2015, v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, in sicer se 
odhodki povišajo iz 4.875.262 EUR na 4.876.262 EUR, proračunski primanjkljaj se poviša iz 204.795 
EUR na 205.795 EUR. 
 

3.  V Obrazložitvah Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015, se v Posebnem delu doda opis ter 
obrazložitev PP 0049 Refundacija plač za CZ, spremeni se vrednost iz 1.800 EUR na 2.800 EUR. 

 

 
Obrazložitev: 
 
Pri pripravi Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 na PP 0049 Refundacija plač za CZ nismo načrtovali 
nobene spremembe. Ko smo oddali gradivo, smo ugotovili, da imamo v letu 2015 poleg rednih usposabljanj načrtovano 
še udeležbo gasilcev na Mednarodnem taboru Vizija Varnosti, ki bo letos potekal od 17. do 19. septembra. Ker je to 
deloma med tednom (četrtek, petek, sobota), bodo delodajalci podali zahtevke za refundacijo plač. Zaradi vloženih 
zahtevkov za refundacijo  plač sredstva na PP 0049 povečujemo iz 1.800 EUR na 2.800 EUR. 
 
Navedene spremembe vplivajo na izid bilance prihodkov in odhodkov, saj se po teh spremembah pričakovani odhodki 
zvišajo iz 4.875.261,80 EUR na 4.876.261,80 EUR ter pričakovani primanjkljaj iz prvotno planiranega 
204.794,62 EUR na 205.794,62 EUR. Primanjkljaj bo krit iz presežka preteklih let, saj znaša stanje sredstev 
na dan 31.12.2014, 2.137.633,58 EUR.  
 
                                                                                                                Peter Ložar, l.r. 
                                                                                                                     Župan« 
 
Svetniki Alenka Marjetič Žnider, Peter Kralj, Romeo Podlogar, Valentin Kolenc, Marjeta Zupan in 
Edward Justin Jerak so podali Amandma št. 2 k Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015, 
besedilo katerega se glasi: 
 
»AMANDMA ŠT. 2 K REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2015 
 

4. V Posebnem delu Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se PP 0129 Subvencioniranje 
preventivni program poviša za 2.900 EUR, in sicer iz 990 EUR na 3.890 EUR. 

 
5. S sprejemom tega amandmaja se ustrezno prilagodijo zneski v 2. členu Odloka o Rebalansu Proračuna 

Občine Trzin za leto 2015, v tabeli A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, in sicer se 
odhodki povišajo na 4.879.162 EUR, proračunski primanjkljaj se poviša na 208.695 EUR. 
 

6.  V Obrazložitvah Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015, se v Posebnem delu doda opis ter 
obrazložitev PP 0129, spremeni se vrednost iz 990 EUR na 3.890 EUR. 

 

 



 

Obrazložitev: 
 
Občina Trzin za svoje občane uvaja subvencionirano prvo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu in vsako prvo 
cepljenje v okviru revakcinacije. Predlagani znesek vključuje 50 cepljenj za odrasle in 50 cepljenj za otroke.  
Sredstva se nameni iz presežka iz preteklih let. 
 
Alenka Marjetič Žnider 
Peter Kralj 
Romeo Podlogar 
Valentin Kolenc 
Marjeta Zupan  
Edward Justin Jerak« 
 
Svetniki Anton Peršak, Milan Karče, Tone Kralj, Klavdija Tretjak in Nuša Repše, pa so podali 
Amandma na Amandma št. 2, ki se glasi: 
 
» Amandma na amandma podpisnikov gospe Marjetič Žnider 
 
Predlagamo, da se besedilu doda stavek, ki se glasi: »Subvencija se občanom, ki se odločijo za cepljenje dodeli v 
celotnem znesku cene cepljenja, kolikor so glede na svoje dohodke potencialni upravičenci do občinske socialne pomoči v 
vseh drugih primerih pa v višini 50°% cene.«  
 
Podpisniki: 
Tone Peršak 
Milan Karče 
Tone Kralj 
Klavdija Tretjak 
Nuša Repše«    
 
Med predstavitvijo je sejo na kratko zapustil svetnik g. Rado Gladek (ob 19.27 uri), ki se je seji zopet pridružil še 
med obrazložitvijo (ob 19.28 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
Stališča delovnih teles do predloga 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 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; Anton KRALJ, predsednik Odbora za 
socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; Romeo PODLOGAR, predsednik 
Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.    
 
Pred začetkom razprave je g. Romeo Podlogar podal proceduralni predlog, da se seja prekine za pet 
minut, zato, da se popravi predlog Amandmaja št. 2 in se bo lahko odločalo o njem. 
 
G. župan zatrdi, da prekinitev ni potrebna in, da sprejema amandma.   
 
O predlaganih amandmajih so razpravljali: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, župan Peter 
LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Polona 
GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/, Rado GLADEK/SDS/, Valentina 
HVALA/računovodja/, Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Anton 
KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ in Romeo PODLOGAR/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.    



 

Razprava o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015: Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/, župan Peter LOŽAR, Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista 
odgovornih aktivnih občanov/ in Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica občinske uprave/. 
 
Sledilo je glasovanje o predlaganih amandmajih. 
 
Amandma št. 1 je bil sprejet z 12. glasovi »za« in nobenim »proti«. 
 
Amandma na Amandma št. 2 je bil sprejet s 7. glasovi »za« in 4. »proti«. 
 
Amandma št. 2, ki se dopolni z besedilom Amandmaja na amandma, je bil sprejet z 12. glasovi »za« 
in nobenim »proti«. 
  
Ob koncu je sledilo še glasovanje o osnovnem sklepu, ki se mu doda besedilo »vključno s sprejetimi 
amandmaji«. Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet 

 
SKLEP  

 
Občinski svet Občine Trzin je na 7. redni seji, dne 03.06.2015, obravnaval in sprejel predlog 
Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predložen v obliki Odloka o Rebalansu 
Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa 
Proračuna Občine Trzin za leto 2015, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za 
leto 2015 - 2018 in Obrazložitve Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 kot celote, 
vključno s sprejetimi amandmaji.   
 
Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2015 se objavijo 
na spletni strani Občine Trzin. Rebalans Proračuna Občine Trzin za leto 2015 začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
 
K točki 7/ 
 
Valentina Hvala, računovodja je navzočim predstavila Konsolidirano bilanco stanja Občine Trzin za 
leto 2014. 
 
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Anton 
PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 
 
Brez razprave in s 13. glasovi »za« je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s konsolidirano premoženjsko bilanco občine na 
dan 31. 12. 2014. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem Vestniku Občine Trzin. 
 
K točki 8/ 
 
Razloge za sprejem Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov za območje 
Občine Trzin v prvi obravnavi je podal Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske javne 
službe.  



 

Seji se je pridružil tudi g. Marko Fatur, direktor JKP Prodnik. Župan je svetnike povprašal, če se 
strinjajo, da g. Fatur lahko sodeluje v razpravi. Svetniki so se z 12. glasovi »za« in 1. »proti« strinjali, 
da g. Fatur lahko razpravlja. 
 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik statutarno prane komisije (Pojasni, da je 
bilo na komisiji kar nekaj razprave. Do druge obravnave se pričakujejo pripombe na 8. in 30. člen 
Odloka. Sicer je gradivo v skladu z veljavno zakonodajo in primerno za obravnavo.); Nuša REPŠE, 
predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Anton PERŠAK, predsednik 
Odbora za finance in premoženje (Na Odboru je bil  podan predlog, da se v 30. člen vgradi možnost 
izstopa občine iz razmerja, v primeru, da bi se pokazala neka cenejša možnost. Vendar je najprej 
potrebno proučiti, če je to sploh možno dodati v odlok.). 
 
V razpravi so sodelovali: Edward JUSTIN JERAK/Lista združeni Trzin/, župan Peter LOŽAR, 
Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Anton PERŠAK/Lista za 
trajnostni Razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica 
občinske uprave/, Marko FATUR/direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o./, Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Alenka MARJETIČ 
ŽNIDER/Trzinci/.   
 
 
Po končani razpravi je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet 
 

 SKLEP 
 

Občinski svet Občine je sprejel predlog Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja odpadkov za območje Občine Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da je 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
Pri pripravi predloga za drugo obravnavo naj upošteva pripombe, ki so bile podane na seji 
občinskega sveta. 
  
 
Po glasovanju je sejo na kratko zapustil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 20.47 uri). Prisotnih je 12 občinskih svetnic 
in svetnikov. 
 
 
K točki 9/ 
 
Kratko pojasnilo pod zadnjo točko je podal župan. 
 
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.  
 
Seji se je zopet pridružil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 20.49 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.  
 
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, župan 
Peter LOŽAR in Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/. 
 
 
 
 
 



 

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

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem Janeza Svoljšaka, dr. med. spec. za 
direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda in podani pripombi ge. Alenke Marjetič Žnider glede izbire 
super učenca (pripomba je zavedena pod točko 4 vprašanja in pobude občinskih svetnikov), je župan 
sejo ob 20:55 uri zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


