OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 5-00/2015
Številka zadeve: 9000-0001/2015Datum: 30.03.2015
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v torek, 24. marca 2015, s pričetkom ob
17.03 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 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 Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin
JERAK/Lista združeni Trzin/.
Odsotnost opravičila: gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/ in gospod Valentin
KOLENC/Lista Trzin je naš dom/.
Neopravičeno odsoten: gospod Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/.
Občinska uprava:
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, 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,
 ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Helena MAZI GOLOB, pri 2. točki dnevnega reda,
 direktorica centra za socialno delo Domžale, ga. Tanja AMON, pri 3. točki dnevnega reda,
 direktorica Doma počitka Mengeš, ga. Irena GRIČAR, pri 4. točki dnevnega reda,
 predsednica nadzornega odbora, ga. Katarina KADUNC,
 glavni in odgovorni urednik glasila Odsev, gospod Miro ŠTEBE.
Opravičeno odsotni: /

Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih 10 občinskih svetnikov in svetnic.
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje:


zapisnik 4. redne seje:

Pripomb na zapisnik 4. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta soglasno (10.
glasov »za«) sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11.02.2015, se sprejme in potrdi.
Odločanje o dnevnem redu 5. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 5. redne seje:
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 5. 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 13 točk.
Z 9. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni
ureditvi v Občini Trzin - druga obravnava;
2. Spremembe in dopolnitve Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih
šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin;
3. Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske
socialne pomoči za leto 2015« in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za
leto 2014;
4. Predlog cene za socialno varstveno storitev »pomoč na domu«, Letno poročilo in
Poročilo Centra aktivnosti Trzin za leto 2014;
5. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
6. Sprememba Letnega programa športa v občini Trzin za leto 2015;
7. Seznanitev s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin;
8. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015;
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu
Občine Trzin in glasilu Občine Trzin – prva obravnava;
10. Seznanitev s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014;
11. Sprememba Kadrovskega načrta Občine Trzin za proračunski leti 2015 in 2016;
12. Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem
otrok v vrtec;
13. Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin
za leto 2015 in 2016.

K točki 1/
Pod prvo točko je obrazložitev 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 župan za Odbor za
finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razpravljali so: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/,
gospod Andrej GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/ in gospod Peter
LOŽAR, župan.
Po končani razpravi je bil soglasno (10. glasov »za«) sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Trzin v drugi obravnavi in
ga sprejel.
*OPOMBA: V 7. členu Odloka, ki se glasi: V prvem odstavku 18. člena se besede »oziroma izvajalec
rednega vzdrževanja občinske ceste«, na koncu stavka manjka beseda »črta«, zato smo pri objavi v
Uradnem vestniku Občine Trzin št. 2/2015, napravili redakcijski popravek, s katerim smo dodali besedo
»črta«, tako, da se besedilo glasi:
»7. člen
V prvem odstavku 18. člena se besede »oziroma izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste« črta«.

Sejo sta zapustila ga. Tatjana Zupan Bubalo in g. Andrej Gril. Pridružila pa se je ga. Helena Mazi Golob,
ravnateljica OŠ Trzin.
K točki 2/
Obrazložitev predloga Sprememb in dopolnitev Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz
drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin, je podala Helena Mazi Golob, ravnateljica Osnovne
šole Trzin.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter župan za Odbor za
finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razpravljala sta gospod Peter LOŽAR, župan in gospa Helena MAZI GOLOB/ravnateljica
Osnovne šole Trzin/.
Po krajši razpravi, so svetniki z 9. glasovi »za« in 1. »proti« sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Sprememb in dopolnitev Pogojev za
izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin in
ugotovil, da je ustrezno pripravljen in ga sprejema v predloženem besedilu.

Sejo je zapustila ga. Helena Mazi Golob, ravnateljica Osnovne šole Trzin.
K točki 3/
Predlog cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči
za leto 2015« in Poslovno poročilo Centra za socialno delo Domžale za leto 2014 je podrobneje
predstavila Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo Domžale.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije, Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
župan za Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razpravljali so: gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospa
Tanja AMON/direktorica Centra za socialno delo Domžale/ in gospod Peter LOŽAR, župan.
Sledilo je glasovanje o obeh sklepih:
3.1. Soglasno (10. glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti
do občinske socialne pomoči za leto 2015«
Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do
občinske socialne pomoči« v višini 29,96 EUR na pripravo enega predloga za leto 2015.
Center za socialno delo Domžale izvaja postopek za ugotavljanje upravičenosti do občinske
socialne pomoči ob rojstvu otroka brezplačno.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
3.2. Soglasno (10. glasov »za«) je bil sprejet tudi
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom Centra za socialno delo
Domžale 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. Tanja Amon, direktorica Centra za socialno delo Domžale.
K točki 4/
Podrobnejšo obrazložitev pod to točko dnevnega reda je podala Irena Gričar, direktorica Doma
počitka Mengeš.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter
župan za Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).

V razpravi so sodelovali: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/, gospa Irena GRIČAR/direktorica Doma počitka Mengeš/, gospod Peter LOŽAR,
župan, gospa Marjeta TRSTENJAK/referent II/, gospa Polona GORŠE PRUSNIK/direktorica
občinske uprave/, gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/,
gospod Miha PANČUR/SDS/ in gospod Rado GLADEK/SDS/.
Med razpravo je g. Podlogar predlagal, da se Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev
»pomoč družini na domu« spremeni tako, da bo delež plačila uporabnika znašal 33% ekonomske
cene storitve, subvencija občine pa 67% ekonomske cene storitve, zato je župan ob 18:00 uri prekinil
sejo, da g. Podlogar pripravi amandma.
Seja se je nadaljevala ob 18.05 uri. Prisotnih je 10 članov občinskega sveta.
Po prekinitvi je g. Podlogar predlagal amandma, ki se glasi:
»Amandma k sklepu o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu«
Sklep se spremeni tako, da znaša delež plačila uporabnika 33% ekonomske cene storitve, subvencija občine pa 67%
ekonomske cene storitve.
Enaki deleži veljajo tudi za delo v nedeljo in državne praznike oz. dela proste dni.
Romeo Podlogar«
Sledi glasovanje predlaganem amandmaju:
Amandma k sklepu o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »pomoč družini na domu« je bil s
4. glasovi »za« in 5. glasovi »proti« zavrnjen.
Po neizglasovanem amandmaju župan predlaga nov sklep, ki se glasi:
»SKLEP
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 18,02 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 7,21 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 10,81 EUR na efektivno uro (60%)
2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša:
- ekonomska cena storitve 25,23 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 10,09 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 15,14 EUR na efektivno uro (60%)
3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša:
- ekonomska cena storitve 27,03 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 10,81 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 16,22 EUR na efektivno uro (60%).
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 22-2/2013 z dne 24.4.2013 (Uradni vestnik OT, št. 3/2013 z
dne 30.4.2013).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
01.04.2015 dalje.«

Sledilo je glasovanje o predlaganih sklepih:
4.1. S 7. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
o potrditvi cene za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu
1. Občinski svet Občine Trzin sprejme ceno storitve programa pomoči družini na
domu, ki znaša:
- ekonomska cena storitve 18,02 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 7,21 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 10,81 EUR na efektivno uro (60%)
2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša:
- ekonomska cena storitve 25,23 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 10,09 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 15,14 EUR na efektivno uro (60%)
3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 %
in znaša:
- ekonomska cena storitve 27,03 EUR na efektivno uro
- cena storitve za uporabnika 10,81 EUR na efektivno uro (40%)
- subvencija občine 16,22 EUR na efektivno uro (60%).
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 22-2/2013 z dne 24.4.2013 (Uradni vestnik
OT, št. 3/2013 z dne 30.4.2013).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 01.04.2015 dalje.
4.2. V nadaljevanju je bil soglasno (10 glasov «za«) sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju
socialno varstvene storitve pomoč na domu za leto 2014.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
4.3. Ob koncu pa je bil soglasno (10 glasov «za«) sprejet tudi
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin
(CAT) za leto 2014.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

K točki 5/
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta postavili naslednja vprašanja in podali
pobude:
1. Gospod Miha PANČUR/SDS/:
Svetnika je pred dnevi na Facebooku pretresla zgodba pet letne Trzinske deklice, za katero se
je pred časom že zbiralo zamaške. Deklica se je rodila z Di Georgovim sindromom, z zelo
hudo okvaro srčka. Poškodovana ima tudi pljuča. V prvih letih življenja ni mogla govoriti,
hoditi, sedeti, jesti. Potem je deklica shodila, ampak lani septembra je spet doživela zastoj srca
in je v bolnišnici. Sicer se je zbudila iz kome, ampak njeno stanje se je vrnilo na stanje šest
mesečnega otroka. Da bi ta deklica lahko napredovala, bi potrebovali veliko sredstev, ki pa jih
družina žal nima. Zato svetnik želi, da bi se občina po najboljših močeh zavzela za to družino
oziroma punčko, da bi le ta lahko čim bolj napredovala.
2. Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
a) Občani so se obrnili na svetnika s predlogom, da bi se gozdna pot od Športno rekreacijskega
parka do Gvajška, malo uredila. To je sprehajalna pot, ki jo redno uporablja veliko Trzincev
iz Mlak. Ob vsakem manjšem dežju, je pot zelo blatna. Svetnik je mnenja, da imamo za to
namenjena sredstva v proračunu.
G. župan odgovarja, da temu ni tako, saj so tam zasebne parcele.
G. Podlogar nadaljuje, da gre za gozdne poti.
G. župan poudari, da gozdne poti so, ampak te so tiste, ki so javne - občinske. Poti o katerih govori
svetnik, pa so zasebne, zato je možen le dogovor z lastniki, da to uredijo. Ob tem se je potrebno tudi
zavedati, da določen del lastnikov ne želi, da ljudje zahajajo v gozd. Pred časom so bile že prošnje, da
bi se odstranila podrta drevesa, ki so ostala po žledolomu, pa je bil odgovor s strani lastnika, da mu
tako stanje povsem ustreza. Potrebni bodo pogovori z lastniki.
G. Podlogar opozori na to, da je potrebno preveriti ali so tam res privatni lastniki ali je mogoče kdo
drug lastnik (npr. banka).
Po besedah župana se bo na prvem delu poti, ki pa ni tako problematičen, lahko nekaj rešilo. Del, ki
je bolj problematičen je točno pred Gvajškom, tam kjer je prvi močvirnati del. Vendar pa gre v tem
delu za varovano območje in ni dovoljeno prosto nasipati in graditi cest. Prav tako so omejeni tudi
lastniki.
G. Podlogar zaključi, da je sedaj občina seznanjena s tem problemom in predlaga, da se na nek način
to skuša urediti. Sigurno pa si ne želi, da bi ta pot postala na pol asfaltirana cesta, tako kot je to
postala Bela cesta.
G. župan zatrdi, da se to že delno rešuje.
b) Svetnik opaža, da je v Trzinu malo odpadnih košev z vrečkami za pospravljanje pasjih
iztrebkov. Kot se spomni s soočenja, naj bi bilo pasjih iztrebkov veliko tudi v starem delu
Trzina. Predlaga, da se to pregleda in se tudi tam, kjer sicer koši so, vrečk pa ni, redno skrbi
za to, da vrečke so. Po svetnikovem mnenju to kaže tudi na razvitost občine.
Vključi se ga. Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, ki
poudari, da to kaže tudi na kulturo samega lastnika psa.

G. Podlogar nadaljuje, da imajo v tujini in v nekaterih občinah na Primorskem to urejeno. Vedno
imajo vrečke na voljo in je tudi čisto. Ko lastniki vidijo te vrečke in koše, jih tudi začnejo uporabljati.
V Mlakah je veliko bolj čisto kot v naselju.
Po besedah g. župana v Športno rekreacijskem parku žal ni čisto, kar je razvidno tudi iz fotografij, ki
jih ima g. Kralj. Kar zadeva vrečke, pa so bile, ampak so jih nekateri občani jemali domov na zalogo,
zato jih je vedno primanjkovalo.
Vključi se še g. Rado GLADEK/SDS/, ki poudari, da je tudi sam lastnik psa in, da je kot lastnik psa
dolžan biti pripravljen, da ko pelje psa na sprehod, da bo ta pes nekaj naredil in bo potrebno za njim
počistiti. Nekateri ljudje pa namesto, da bi vrečke kupili, vzamejo deset ali več kosov in jih dajo v
žep, da jih lahko drugič uporabijo. Meni, da bi bilo bolje, da bi potem na občini organizirali, da tisti,
ki nima vrečk, pride te vrečke iskat na občino, da se bo vedelo kdo to je. Kar zadeva vrečke ni najbolj
za, predlaga pa, da bi se postavil še kakšen koš.
S tem se strinja tudi g. župan.
3.

Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/:
Svetnico zanima kaj se dogaja s slepim krakom ceste med bloki in osnovno šolo, kjer je
bilo govora o ležečih ovirah.

G. župan odgovarja, da zožanje, ki je najbolj logično, na tem delu verjetno ne pride v poštev, zato
bo verjetno potrebna neka grbina. Ko bo znan predlog Prodnika, kje se bo obnavljalo, bodo v načrtu
tudi te manjše zadeve in takrat se bo tudi na tem delu nekaj uredilo.
Ga. Tretjak opozarja, da sta tam na desni strani cestišča še vedno dve parkirišči, kar je zelo nevarno.
Zanima jo, če je to možno izbrisati, ker je parkirišče narisano na cesti in če bi na primer otrok
pritekel med dvema parkiranima avtomobiloma, ga voznik ne bi videl.
G. župan pojasni, da bo to potrebno proučiti skupaj s SPVCP (op. Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu). Parkirišča so bila zgrajena ravno zato, da se je omejila hitrost. Sedaj pa vse kaže
na to, da ti dve parkirišči predstavljata problem. Tudi to je predvideno v naslednjem mesecu.
4.

Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/:
Opozarja na težave s stebrički na ulici Dobrave, ki so namenjeni za omejitev parkiranja in
so postavljeni tako na levi kot tudi na desni strani. Težave imajo namreč tako pešci in
ljudje z vozički, kot tudi zimska služba in tisti, ki kosijo. Predlaga, da se malo razmisli o
tem, da bi se vsaj na tej ulici stebričke odstranilo.

G. župan odgovarja, da je tudi ta predlog že bil podan, da bi pregledali in postopno začeli
odstranjevati, zato, da bi videli, kakšen bo rezultat. Kot je bil župan pred leti obveščen, so bili ti
stebrički postavljeni ravno zaradi parkiranja. Vendar pa, ko se bo odstranjevalo te količke, to ne
pomeni, da se bodo samo odžagali, ampak bo to potrebno tudi sanirati, kar pa spet pomeni neke
stroške.
Vključi se g. Podlogar, ki meni, da se v svetniški skupini Liste za trajnostni razvoj niso posvetovali,
saj ne verjame, da bi tisti, ki je stebričke postavil, sedaj rekel naj se odstranijo.

G. župan pojasni, da naj bi stebričke takrat predlagal g. Kolenc, da pa bosta omenjena svetnika
pojasnila lahko podala na naslednji seji, ko bosta prisotna. Občinska uprava pa bo preverila, kako bi
se zadeve lotili.
Ad 6/
Spremembo Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2015 je 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: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter župan za Odbor za
finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin sprejema spremembo Letnega programa športa v Občini Trzin
za leto 2015.
Sprememba letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2015 se objavi v Uradnem
vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 7/
Gradivo pod to točko je navzočim podrobneje predstavila Katarina Kadunc, predsednica nadzornega
odbora.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (G. Karče je
pojasnil, da so bili v razpravi na seji komisije, s strani g. Peršaka, podani pomisleki na 9. in 16. člen: v
2. odstavku 9. člena je bil pomislek na besedo »predstavnik«; v tretjem odstavku je bil pomislek, da ni
definirano, če nekdo odstopi in v 16. členu naj se v 2. odstavku sklicujejo na 1. odstavek.) ter župan
za Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razpravljal ni nihče.
Občinski svetniki in svetnice so soglasno (»10 glasov »za«) sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin,
sprejetim na 2. redni seji Nadzornega odbora Občine Trzin, 4. februarja 2015.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

K točki 8/
Tudi Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2015 je predstavila Katarina
Kadunc.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter župan za
Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razprave ni bilo.
Soglasno (10 glasov »za«) je bil sprejet

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora
Občine Trzin za leto 2015 in ugotavlja, da je program ustrezen.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Katarina Kadunc, predsednica nadzornega odbora.
Ad 9/
Razloge za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju obveščanja
javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin v prvi obravnavi je predstavil 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 ter župan za Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona
Peršaka).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Izid glasovanja: soglasno (10 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 prvi
obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
K točki 10/
Pojasnila pod to točko je podala Barbara Gradišek, strokovna sodelavka VII/1 za delo OS in splošne
zadeve, ki je predstavila tudi Amandma, katerega besedilo se glasi:
»ŽUPAN

AMANDMA ŠT. 1 K SKLEPU O SEZNANITVI S POROČILI ORGANIZATORJEV
VOLILNIH KAMPANJ ZA LOKALNE VOLITVE 2014
V prvem odstavku Sklepa o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014 se za 14.
alinejo dodajo 15., 16., 17. in 18. alineja, ki se glasijo:«
- Jure Jerman, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za

kandidatno listo z imenom Lista Trzin je naš dom;

-

Marjeta Zupan, organizator volilne kampanje kandidatke za županjo Marjeto Zupan;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, organizator volilne kampanje kandidatov za
člane Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Trzinci;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, organizator volilne kampanje kandidata za
župana Franeta Mazovca.«

Obrazložitev:

Omenjena štiri poročila so bila svetnikom posredovana naknadno, saj smo jih na občino prejeli po sklicu seje.
Predlagamo, da se občinski svet seznani tudi s temi poročili.

Peter Ložar, l.r.
župan«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Klavdija
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in župan za Odbor
za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika Antona Peršaka).
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje. Najprej je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet Amandma št. 1 k sklepu.
Nato je bil soglasno (10. glasov »za«) sprejet še sklep dopolnjen s sprejetim amandmajem:
SKLEP
o seznanitvi s poročili organizatorjev volilnih kampanj za lokalne volitve 2014
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročili organizatorjev volilnih kampanj o vseh zbranih
in porabljenih sredstvih za volilne kampanje za lokalne volitve leta 2014, ki so jih predložili:
- Klavdija Tretjak, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta
za kandidatno listo z imenom Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani;
- Klavdija Tretjak, organizator volilne kampanje kandidata za župana Petra Ložarja;
- Tanja Kajfež, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za
kandidatno listo z imenom Lista združeni Trzin;
- Tanja Kajfež, organizator volilne kampanje kandidata za župana Marka Kajfeža;
- Politična stranka Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidatov za člane
Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Naprej Slovenija – NPS;
- Politična stranka Naprej Slovenija, organizator volilne kampanje kandidata za
župana Jožeta Lukana;
- Romeo Podlogar, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega
sveta za kandidatno listo z imenom Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov;
- Romeo Podlogar, organizator volilne kampanje kandidata za župana Romea
Podlogarja;
- DeSUS Trzin, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za
kandidatno listo z imenom DeSUS Trzin;
- DeSUS Trzin, organizator volilne kampanje kandidata za župana Zmaga Knupleža;
- Nova Slovenija – Krščanski demokrati, organizator volilne kampanje kandidatov za
člane Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Nova Slovenija – Krščanski
demokrati;
- Socialni demokrati, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega
sveta za kandidatno listo z imenom Socialni demokrati Trzin;

-

Slovenska demokratska stranka, organizator volilne kampanje kandidatov za člane
Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Slovenski demokrati – Trzin in
Slovenska demokratska stranka - SDS, organizator volilne kampanje kandidata za
župana Rada Gladka;
Jure Jerman, organizator volilne kampanje kandidatov za člane Občinskega sveta za
kandidatno listo z imenom Lista Trzin je naš dom;
Marjeta Zupan, organizator volilne kampanje kandidatke za županjo Marjeto Zupan;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, organizator volilne kampanje kandidatov za
člane Občinskega sveta za kandidatno listo z imenom Trzinci;
Društvo za napredek in razvoj Trzina, organizator volilne kampanje kandidata za
župana Franeta Mazovca.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 11/
Spremembe Kadrovskega načrta Občine Trzin za proračunski leti 2015 in 2016 je najprej predstavil
župan, nato pa podrobneje še Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave.
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije ter župan za
Odbor za finance in premoženje (zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je sledilo glasovanje.
Izid glasovanja: z 9. glasovi »za« in nobenim «proti« je bil sprejet
SKLEP
1. člen
Občinski svet Občine Trzin soglaša s spremembo kadrovskega načrta in uvedbo
kabinetnega delovnega mesta, vezanega na mandat župana.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po
objavi.
K točki 12/
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak je pojasnila, da
komisija za predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec predlaga gospo Natašo
Gladek.
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarne pravne komisije in Odbora za kulturo,
šolstvo, šport in dejavnost društev.
Razpravljali so: gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/,
gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni
razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/.

Po krajši razpravi je bil soglasno (10 glasov »za«) sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin imenuje gospo Natašo Gladek iz Trzina, za predstavnico ustanovitelja
v Komisijo za sprejem otrok v vrtec, za obdobje štirih let.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 13/
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: 5-13 /2015
Datum: 23.3.2015

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. 2 .
Načrt razpolaganja z zemljišči pod rubriko A. ZEMLJIŠČA, doda:«

87. zazidljivo zemljišče parc. št. 4.900,00
1600/8–v izmeri 79 m², k.o. Trzin
(ID 1961-1600/8-0)

Gradbena parcela za potrebe menjave za
pridobitev zemljišča za Gasilski dom ali za
prodajo - del

Številka »377.589,84« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »414.489,84«.«

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi sestanka 23.3. 2015 s potencialnimi kupci, želimo veljaven Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Trzin za leto 2015 in 2016, (Uradni vestnik OT, št. 11/2014), dopolniti še s parcelo št. 1600/8 v izmeri
79 m², ker bi mejaši dejansko želeli, poleg parcele 107/3 k.o. Trzin, odkupiti še del tega zemljišča, ki ne sodi v
šolsko parkirišče, saj bi tako celovito uredili medsosedske odnose. Ker trenutno obstoji možnost dogovarjanj o nakupih
menimo, da je dopolnitev načrta še z navedeno parcelo smiselna in nujna.
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 župan za Odbor za finance in premoženje
(zaradi odsotnosti predsednika odbora Antona Peršaka).
Razpravljali so: gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/, gospa Polona GORŠE
PRUSNIK/direktorica občinske uprave/, gospod Peter LOŽAR, župan, gospod Miro
ŠTEBE/odgovorni urednik glasila Odsev/ (g. Štebe je zaprosil za besedo in občinski svet se je
strinjal s tem, da g. Štebe lahko razpravlja.) in gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista
odgovornih aktivnih občanov/.

Po krajši razpravi, je sledilo glasovanje.
Najprej je bil soglasno (10 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 (10 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.
Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 19:15 uri zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

