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PRAVNA PODLAGA: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

12/20) 

  

PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Ni finančnih posledic za proračun. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

V skladu z 39. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) 

občinski svet po določitvi dnevnega reda seje, najprej odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje in vseh 

drugih zapisnikih. Član sveta lahko poda pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik 

ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti sprememb in dopolnitev odloči svet. Zapisnik se 

sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen 

in dopolnjen s sprejetimi pripombami.  

 

Po sprejemu se zapisnik objavi na spletnih straneh občine.  

 

Zapisnik je v prilogi.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) je 

Občinski svet Občine Trzin, na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 20. 4. 2022, se sprejme in potrdi.  

 

 

Številka: 26-1/2022          Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 6. 2022             Peter LOŽAR, l. r. 



OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0002/2022- 

Datum: 17. 5. 2022 

 

ZAPISNIK 

 

25. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 20. aprila 2022, s pričetkom ob 17. uri 

v sejni sobi v prvem nadstropju Doma zaščite in reševanja Trzin (DZiR), na Mengeški cesti 2a 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, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine 

Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 - uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20). 

 

Sejo je vodil župan Peter Ložar.  

 

NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   

  

Župan: 

gospod Peter LOŽAR  /Lista za trajnostni razvoj Trzina/. 

 

Člani OS:  

gospod Milan KARČE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER /Lista za trajnostni 

razvoj Trzina/, gospod Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ /Lista za 

trajnostni razvoj Trzina/, gospa Nuša REPŠE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Klavdija TRETJAK 

/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Dunja ŠPENDAL /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Rado 

GLADEK /SDS/, gospod Miha PANČUR /SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER /Odgovorni, aktivni 

občani Trzina/, gospod Robert MARKIČ /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, gospod Gregor PEVC /Lista 

Trzin je naš dom/ in gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/.  

 

Odsotnost opravičili: /  

 

Občinska uprava: g. Aleksander ILIĆ, ga. Polona GORŠE PRUSNIK, g. Matjaž ERČULJ, ga. Bojana 

LENARŠIČ in ga. Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 g. Nenad STOJANOVIČ, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, 

Enota Domžale, pri 2. točki dnevnega reda, 

 ga. Lidija KRIVEC FUGGER, direktorica Doma počitka Mengeš, pri 3. točki dnevnega reda, 

 ga. Irena KARČNIK, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, pri 9. točki dnevnega reda,   

 ga. Blanka JANKOVIČ, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Trzin,  

 ga. Metka PRAVST PRIMOŽIČ, odgovorna urednica glasila Odsev. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Opravičeno odsotni: / 

 

Neopravičeno odsotni: / 

 

Ostali navzoči: / 

 

Župan je ugotovil, da je na seji navzočih vseh 13 občinskih svetnic in svetnikov in, da je s tem občinski 

svet sklepčen. 

 

 

Odločanje o dnevnem redu 25. redne seje: 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 25. redne seje: 

Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 25. redne seje z novimi točkami: 

Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.  

  

Pred glasovanjem o dnevnem redu, je župan predlagal, da se takoj za zapisnikom obravnava 9. točka 

dnevnega reda (Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 

Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2021), ker je kasneje poročevalka 

vabljena tudi na sejo občinskega sveta sosednje občine. Svetniki in svetnice so se strinjali, da se po 

sprejemu zapisnika prejšnje seje najprej obravnava 9. točka dnevnega reda.   

 

Glasovanje o dnevnem redu, ki vsebuje 16 točk.  

 

Občinski svetniki in svetnice so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli  

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 2. 2022;  

2. Seznanitev s Poročilom Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2021 in 

Predlog cene za socialno varstveno storitev »Ugotavljanje upravičenosti do občinske 

socialne pomoči za leto 2022«; 

3. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v občini Trzin in Poročilo Centra aktivnosti Trzin (CAT) 

za leto 2021 ter Predlog spremembe cene za izvajanje socialno varstvene storitve »pomoč 

družini na domu«; 

4. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov; 

5. Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025; 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Trzin – skrajšani postopek; 

7. Odlok o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Trzin – 

skrajšani postopek;  

8. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč; 

9. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče 

in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2021; 

10. Poročilo odgovornega urednika občinskega glasila Odsev o uresničevanju programske 

zasnove glasila v letu 2021; 

11. Zaključni račun Proračuna Občine Trzin za leto 2021 – skrajšani postopek; 

12. Predlog Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 – skrajšani postopek; 



13. Sklep o potrditvi predloga Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine o podelitvi priznanj Občine Trzin za leto 2022; 

14. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin; 

15. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin – prva 

obravnava; 

16. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov 

ter namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin. 

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 24. redne seje, 

na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (13 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 2. 2022, se sprejme in potrdi. 

 

 

K točki 9/ 

 

Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2021 je navzočim predstavila Irena Karčnik, vodja 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

 

Med predstavitvijo (ob 17.03) je sejo na kratko zapustil svetnik g. Rado Gladek. Prisotnih je 12 članov 

občinskega sveta.  

 

Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

Člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, 

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 

2021. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Po glasovanju je sejo zapustila ga. Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 

pridružil pa se je g. Nenad Stojanovič, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija 

– vzhod, Enota Domžale.  



K točki 2/ 

 

Seja se je nadaljevala z obravnavo druge točke dnevnega reda. Pojasnila je podal Nenad Stojanović, 

pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale. 

 

Med obrazložitvijo se je seji zopet pridružil svetnik Rado Gladek (ob 17.08). Prisotnih je vseh 13 članov 

občinskega sveta.  

 

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. 

 

V razpravi so sodelovali: Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Nenad STOJANOVIČ 

/pomočnik direktorice Centra a socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, Enota Domžale/ in župan 

Peter LOŽAR.  

 

Po krajši razpravi je sledilo glasovanje o dveh sklepih. 

 

1. Sklep: 

Člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poslovnim poročilom in Poročilom o delu Centra za socialno 

delo Osrednja Slovenija – vzhod za leto 2021. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

 

2. Sklep: 

Nato so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli tudi  

 

SKLEP 

o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti  

do občinske socialne pomoči za leto 2022« 

 

Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev »ugotavljanja upravičenosti do občinske 

socialne pomoči« v višini 34,84 EUR na pripravo enega predloga za leto 2022. 

 

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

 

 

 

Sejo je zapustil g. Nenad Stojanović, pomočnik direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – 

vzhod, Enota Domžale, pridružila pa se je ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš. 

 

 

 



K točki 3/ 

 

Obrazložitev je podala direktorica Doma počitka Mengeš Lidija Krivec Fugger.  

 

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. 

 

Sledilo je glasovanje o treh sklepih.  

 

1. Sklep:  

Člani občinskega sveta so najprej soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poročilom Doma počitka Mengeš o izvajanju socialno 

varstvene storitve pomoč na domu za leto 2021. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
2. Sklep:  

Nato so člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli tudi 

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim poročilom Centra aktivnosti Trzin (CAT) za 

leto 2021. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
3. Sklep:   

Ob koncu so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli še 

 
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 19,80 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 7,65 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 12,15 EUR na efektivno uro. 

 
2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 27,72 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 10,71 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 17,01 EUR na efektivno uro. 



3. Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela prostega dne je višja za 50 % in znaša: 

- ekonomska cena storitve 29,70 EUR na efektivno uro 

- cena storitve za uporabnika 11,47 EUR na efektivno uro 

- subvencija občine 18,23 EUR na efektivno uro. 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-0007/2021-6 z dne 21. 4. 2021 (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 8/2021 z dne 22. 4. 2021).  

 

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

pa se od 1. 5. 2022 dalje.   

 

 

Sejo je zapustila ga. Lidija Krivec Fugger, direktorica Doma počitka Mengeš, pridružil pa se je g. Matjaž 

Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti.  

 

 

K točki 4/ 

 

Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude: 

  

1. Gospod Miha PANČUR/SDS/: 

Pri pregledu deležev sofinanciranja občin v zvezi s cepljenjem proti klopnemu 

meningoencefalitisu je ugotovil, da je Občina Trzin med okoliškimi občinami med 

skromnejšimi, kar zadeva sofinanciranje. Predlaga, da se sofinanciranje poveča, vsaj za 

mladostna leta. 

 

G. župan odgovori, da bomo zadevo pregledali.  

 

 

2. Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

Pred časom se je zgodil neprijeten dogodek, ko so otroci odšli v odklenjeno skladišče na 

Kidričevi in tam so bile igle in ostalo, kar je vsem znano. Zdaj je zaklonišče sicer zaklenjeno, 

vendar svetnico zanima, če je prejela prave informacije, da so lastniki Kidričeve tudi lastniki 

zaklonišča in, da občina nima nobenega vpliva? 

 

G. župan pove, da ima občina zelo malo vpliva. 

 

Go. Špendal nadalje zanima ali bo glede na situacijo, ki se dogaja v naši okolici, potem, če pride do 

česa, nekdo stal pred vrati in preverjal osebne izkaznice? 

 

Po besedah župana je to zanimivo vprašanje, saj si ne predstavlja, kako bi to dejansko izgledalo. Občina 

je zbirala ponudbe, da se pregleda in uredi še vse tisto, kar manjka, ker se ve, da lastniki pač ne bodo 

poskrbeli. Tako da bo občina skušala zagotoviti nek minimum, ob zavedanju, da je ta oprema stara 

okrog 40 let in jo je že težko servisirati. Kljub temu je občina vsa ta leta prejemala žige. Natančni 

postopki so zagotovo urejeni v načrtu, kar bo preverila pristojna na občini. Tako kot za vse obstaja nek 

načrt, zagotovo obstaja tudi za to. Dejstvo pa je, da bodo lastniki šli notri in, da so tudi plačali ob 

nakupu, saj je zakon nekje med 1975 in 1991 letom določal obvezno gradnjo zaklonišč. 

 



Vključi se g. Anton Peršak /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, ki pove, da se je Kidričeva v glavnem 

gradila leta 1987-1988 in takrat so vsi, ki so tam kupovali hiše, kupili tudi delež v zaklonišču. Sedaj pa 

zaklonišče ni več obvezno, je pa priporočljivo. Kar je izhajalo iz neke varnostne ocene. Sedaj, ko se je 

pojavila kriza, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod, pa spet postajajo aktualna, saj se stalno govori 

o zakloniščih v Kijevu, Mariupolu in drugod. Pred leti je občina solastnikom že ponudila odkup teh 

deležev, predvsem zaradi združevanja in tudi pomoči, saj se nihče izmed lastnikov na primer ne spomni, 

da bi pokosil travo, ampak jo ves čas kosi občina oziroma najeti izvajalec. Enako velja za vse kar je notri. 

Gre tudi za vprašanje odgovornosti za to, ker če nihče ne bi niti pogledal, kaj šele poskušal vzdrževati, 

bi že zdavnaj vse zgnilo, občasno pa se pojavlja tudi goba. So pa pred leti nekateri lastniki, ko so jim 

skušali tam postaviti ekološki otok za kontejnerje, protestirali in to preprečili.  

 

Za besedo zaprosi g. Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/, ki ga zanima, če lastniki potem vzdržujejo 

notranjost? 

 

G. Peršak poudari, da se za to nihče od lastnikov ne zanima, niti on  sam, ki je tudi solastnik. 

 

G. Pevc je to razumel, vendar meni, da potem, če do česa pride, kljub temu, da občina vzdržuje in 

plačuje, nima nihče pravice reči, da ostali ne smejo notri.               

 

Župan pojasni, da je sistem civilne zaščite tukaj malo čuden. Imamo na primer tudi Mercatorjevo 

zaklonišče, ki je v lasti Mercatorja in Avtogenovo. Vendar so to skladišča nečesa. Civilna zaščita je v 

sklopu občine in naj bi nadzorovala ta zaklonišča, težava pa nastane pri 60 lastnikih enega zaklonišča 

in 60 lastnikih drugega zaklonišča, ki je tudi na Kidričevi. V neki približni funkciji so. Zaklonišče pri vrtcu, 

ki je ostalo občinsko in pod šolo, sta funkcionalna, imata žige. Ko se bo vse pregledalo in videlo, kakšno 

je stanje, bo seveda potrebno lastnike seznaniti s tem.  

 

G. Pevca zanima, zakaj bi občina skrbela za privatna zaklonišča? 

 

Župan odgovori, da zato, ker so v sklopu civilne zaščite. Občina poskrbi za to, da se pregleda, da se 

opozori, kaj je narobe in se seznani lastnike. Dolgoletna praksa do sedaj je bila, da so vsi spraševali, 

kdaj se bodo ta zaklonišča porušila, sedaj pa se je zadeva obrnila.   

 

   

3. Gospod Marko KAJFEŽ /Lista združeni Trzin/: 

1) Najprej vsem zaželi dobrodošlico v novem domu, ki naj bi ga uporabljali prav gasilci. Prva 

točka se nanaša na samo uporabo tega doma. Govori v imenu gasilskega društva, vseh članic 

in članov in v svojem imenu. Dopoldan so prejeli mail za steklo na oknu, ki gleda v garažo. V 

mailu je bilo rečeno, da so steklo sami, na svojo roko, zatemnili oziroma zameglili. Poudari, 

da je to on sam naročil in, če bo karkoli narobe, je on za to odgovoren. V nadaljevanju tudi 

pojasni zakaj. Vsem je poznan GDPR in vedno se iščejo neki podpisi, tukaj pa naj bi bilo steklo 

odprto in bi lahko vsak obiskovalec tega doma prišel in opazoval vse bivajoče ali tiste, ki so 

trenutno prisotni v samem domu. Gasilke in gasilci pridejo z intervencije in se lahko v garaži, 

če so umazani, tudi slačijo oziroma slačijo zaščitne obleke in so lahko v spodnjem perilu. Zato 

je tudi naročil zatemnitev stekla. Vseeno mu je ali je bila to depeša arhitekta ali župana ali 

direktorice občinske uprave, tega ne bodo dopustili. Sprašuje se, kam oziroma na koga naj 

naslovijo pritožbo, če bi slučajno prišlo do pritožbe ali česa podobnega in kdo bo za to 

odgovarjal? Nima težav s tem, da se sestane z arhitektom in se pogovorita. Moti ga tudi, da 

sta gospod župan in gospa direktorica občinske uprave pooblastila Matjaža, ki je malo 



upravljalec tega doma, da on pošlje mail. Meni, da se vsi poznajo med seboj in da so pogovori 

vedno potekali korektno, tako da se lahko maili pošiljajo direktno nanj ali na predsednika 

društva Kumpa in, da posrednik ni potreben. 

Druga stvar na katero želi opozoriti, so strojne inštalacije. Gospod Karče, ki je bil član 

gradbenega odbora, je že večkrat omenil in dal pripombe. Nekaj se je že uredilo, nekaj se ni. 

Ostaja vprašanje, kdaj bo to dokončano? Kot tudi vse ostale zgodbe, od armatur do sifonov. 

V spodnjih prostorih smrdi in morali so vse zatesniti s polivinilom, da sploh lahko normalno 

bivajo. 

Vsaj koncept Doma zaščite in reševanja je bil zgrajen za posredovanje gasilcev, civilne zaščite 

in tako naprej. To je omenil že gospod Gladek dve seji nazaj. To se je vse sprevrglo in kar se 

trenutno dogaja v tem domu, mu žal ni všeč in tako v nedogled ne bo moglo biti. Če nekdo 

od občanov v Trzinu umre in je podporni član gasilskega društva, društvo sploh ne more 

izobesiti zastave. Sprašuje se, če je to normalno. Lahko se sestane z gospodom Počivaškom 

in se pogovorita. V tem ne vidi nobene težave. Obrača s tudi na gospo Metko Pravst Primožič, 

če je možno, da se naredi intervju za Odsev, da pride v dom in da tako predsednik kot 

poveljnik povesta, kakšno je njihovo stališče glede tega.  

2) Gospod Podobnik Rajko sprašuje, kdaj se bo uredila bankina in škarpa, tam za hribom, kjer 

je ribnik? Tam naj bi bila neka občinska zemlja.  

3) S strani občanke je prejel vprašanje glede poseka dreves na Ongru. Gre za območje od cerkve 

levo v hrib. Občanki je že sam pojasnil, da je to verjetno posekal lastnik zemljišča, kdorkoli 

že to je, in, da občina na način poseka po vsej verjetnosti ne more vplivati.  

4) Pohvala za postavitev droga za pešpot in kolesarsko pot ob mostu, kjer je novi spomenik.    

 

Kar zadeva Dom zaščite in reševanja g. župan pove, da se zadeve rešujejo in, da še nobena stavba ni 

bila zgrajena tako, da bi bilo že takoj vse 100 odstotno, sploh v teh časih, ko je zelo težko dobiti mojstre. 

Znano je, da se je šlo v dom predčasno, ker se je mudilo in, da dela niso bila zaključena. Jim je bilo pa 

dano, da v določenem času, torej v garancijskem času, odpravijo nepravilnosti. Navsezadnje, če zadev 

ne bodo uredili, se bo pa uveljavljala bančna garancija. Te zadeve se bodo rešile. Glede folije se bosta 

pogovorila z arhitektom. To, da gospod Erčulj pokliče, je povsem logična zadeva, ker če ima on trenutno 

te operativne zadeve, on pokliče. Napake se odpravljajo. Kar zadeva sobivanje, je bilo v bistvu že od 

začetka predvideno, ker občina Trzin preprosto nima prostorov, da bi lahko imela na petih različnih 

prostorih vse dejavnosti. Večina društev na Domžalskem koncu dobiva družbene domove, kjer je po 

možnosti notri krajevna skupnost, vsa društva, gasilci in še kaj. Tako, da tukaj gasilci niso neka izjema 

in niso toliko prikrajšani glede na vse ostale. Uredilo se je, kar se parkiranja tiče, saj že dolgo ni bilo 

videti, da bi kdorkoli parkiral spredaj.  

 

G. Kajfež pripomni, da je bil ravno danes dopoldan nekdo parkiran tam.  

 

G. županu se to ne zdi taka težava in tako hudo. Malo se je pač potrebno prilagoditi. Druga možnost 

pa je, da se gre v novo gradnjo in društvo samo financira. Ta dom je večinoma financirala občina, 

gasilsko društvo ga ima v upravljanju in vse je bilo dogovorjeno. Ve se pa že od začetka, da bo notri 

tudi center aktivnosti in društva, ki so praktično skoraj da ne moteča.   

 

G. Kajfeža zanima na koga lahko naslovijo, če bo kakršnakoli pritožba? Preden so bile v spodnjih 

prostorih na steklih folije, so bili v nočnem času kot na razstavi.  

 

G. župan poudari, da za te folije ni nihče ničesar rekel, glede folije na oknu, ki gleda proti garaži, pa se 

bosta morala pogovoriti z gospodom arhitektom.  



Pri gospodu Podobniku gre za državno zadevo, ker je vodotok državen in občina tam ne more nič.  

 

Kar zadeva posek dreves, gre za posek zaradi jesenovega ožiga, kostanjevega raka in lubadaric. Ker gre 

za vsako drugo drevo, izgleda naenkrat kot da gre za golosek, čeprav so nekateri deli res praktično 

golosek. Kako poteka procedura, pa lahko pove eden od članov gasilskega društva, ki je revirni logar.  

 

Ob koncu se župan še zahvali za pohvalo.    

 

        

K točki 5/ 

 

Predlog je najprej na kratko predstavil župan, nato pa podrobneje še Matjaž Erčulj, višji svetovalec 

župana za družbene dejavnosti.   

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 

MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton 

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje  

 

Razpravljali so: Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, župan Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ 

ŽNIDER /Odgovorni, aktivni občani Trzina/, Polona GORŠE PRUSNIK /direktorica občinske uprave/ in 

Rado GLADEK /SDS/.  

 

Po končani razpravi je sledilo glasovanje. 

Člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je sprejel Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025. 

  

Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2022 do 2025 prične veljati naslednji dan po objavi 

v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene 

dejavnosti.  

 

 

K točki 6/ 

 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Trzin je na kratko predstavil župan.  

 

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka 

MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton 

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 

 



Svetnice in svetniki so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin po skrajšanem 

postopku. 

 
 
Seji se je pridružil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne zadeve.  

 
 
K točki 7/ 

 
Razloge za sprejem Odloka o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine 

Trzin po skrajšanem postopku je predstavil Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne 

zadeve.  

 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Robert 

MARKIČ, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo ter Anton PERŠAK, predsednik 

Odbora za finance in premoženje. 

 
Razpravljal ni nihče. 

 
Člani občinskega sveta so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o prodaji blaga 

zunaj prodajaln na območju občine Trzin po skrajšanem postopku.  

 
 
K točki 8/ 

 
Tudi pod to točko dnevnega reda je obrazložitev podal Aleksander Ilić.  

 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Marko KAJFEŽ, 

predsednik Odbora za okolje in prostor ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 

premoženje. 

 
Članice in člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) sprejeli 

 
SKLEP 

o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnin z ID znakom: 

- parcela 1961 1646/656 katastrska občina 1961 TRZIN parcela 1646/656 (ID 562270) v izmeri 

47 m² in 



- parcela 1961 1646/657 katastrska občina 1961 TRZIN parcela 1646/657 (ID 4088932) v izmeri 

46 m², 

 
ki sta v lasti GORICA Splošno gradbeno podjetje d.d. - v stečaju ter na katerih Občina Trzin načrtuje 

izgradnjo in ureditev peš povezave oziroma požarne poti med Prešernovo in Reboljevo ulico, kot je 

določal Zazidalni načrt Trzin – Mlake (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/73, 5/74, 14/75, 15/79).  

 
2. člen 

 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Trzin potrebuje nepremičnine iz 1. člena tega sklepa 

za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture – pešpoti, ki bo zagotavljala požarno pot med Reboljevo 

in Prešernovo ulico. 

 
3. člen 

 
Občinski svet Občine Trzin pooblašča župana Občine Trzin, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 196. 

in 199. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. 

US; ZUreP-2) vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma 

razlastitve zemljišča na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.  

 

4. člen 

 

V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek 

razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti. 

 

5. člen 

 

Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Po končanem glasovanju je sejo zapustil g. Aleksander Ilić, višji svetovalec župana za pravne in splošne 

zadeve. 

 
 
K točki 10/ 

 

O uresničevanju programske zasnove glasila Odsev v letu 2021 je poročala odgovorna urednica glasila 

Odsev Metka Pravst Primožič. 

  
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja 

ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine 

(Predsednica je pojasnila, da v tej točki niso razpravljali, ker je prišlo do nesoglasja pri vabilu, ampak s 

komisije so na seji prisotni trije člani, tako da meni, da sprejemajo to razlago.) ter Anton PERŠAK, 

predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

Razpravljala sta: Rado GLADEK /SDS/ in Metka PRAVST PRIMOŽIČ /odgovorna urednica glasila Odsev/.  

 

Po krajši razpravi so člani občinskega sveta z 12. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« sprejeli 

 



SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom skupne občinske uprave občin Trzin, 

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 

2021. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 

Seji se je pridružila ga. Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. 

 
 
K točki 11/ 

 

Seja se je nadaljevala z obravnavo Zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2021. 

Obrazložitev je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun, ki je podala tudi 

odgovor na vprašanje glede odpisov, ki je bilo zastavljeno na Odboru za finance in premoženje.   

 

Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije in Anton 

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.  

 

Članice in člani občinskega sveta so brez razprave in soglasno (13 glasov »za«) sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Trzin je na 25. redni seji dne 20. 4. 2022 obravnaval in sprejel Zaključni račun 

Proračuna Občine Trzin za leto 2021 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o zaključnem 

računu Proračuna Občine Trzin za leto 2021. 

 
Odlok o zaključnem računu Proračuna Občine Trzin za leto 2021 se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. Celotno besedilo zaključnega računa Proračuna Občine Trzin za leto 2021 se objavi na spletni 

strani Občine Trzin. 

 
 
K točki 12/ 

 
Višja svetovalka župana za finance in proračun je predstavila tudi Predlog Rebalansa Proračuna Občine 

Trzin za leto 2022. 

 
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Klavdija 

TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Nuša REPŠE, 

predsednica Odbora za gospodarske javne službe; Robert MARKIČ, predsednik Odbora za 

gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Marko KAJFEŽ, predsednik Odbora za okolje in prostor (4 za in 1 

vzdržan); Anton KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih 

društev; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 

Miha PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Dunja ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, 

občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in 

premoženje (Soglasno, je pa bilo postavljeno vprašanje v zvezi z odpisi. Opomba: Vprašanje je bilo 

zastavljeno pri obravnavi zaključnega računa).  



Razpravljali so: Gregor PEVC /Lista Trzin je naš dom/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK /Lista za 

trajnostni razvoj Trzina/, Bojana LENARŠIČ /višja svetovalka župana za finance in premoženje/ in Rado 

GLADEK /SDS/.   

 

V nadaljevanju so članice in člani občinskega sveta soglasno (13 glasov »za«) sprejeli naslednji 

 

SKLEP  

 

Občinski svet Občine Trzin je na 25. redni seji dne 20. 4. 2022 obravnaval in sprejel predlog Rebalansa 

Proračuna Občine Trzin za leto 2022 po skrajšanem postopku, predložen v obliki Odloka o Rebalansu 

Proračuna Občine Trzin za leto 2022, predloga splošnega dela in posebnega dela Rebalansa Proračuna 

Občine Trzin za leto 2022, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto 2022-2025 in 

Obrazložitev Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 kot celote.  

 

Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2022 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in 

začne veljati naslednji dan po objavi, drugi sprejeti deli Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2022 

se objavijo na spletni strani Občine Trzin.  

 

 

Po končanem glasovanju sta sejo zapustili svetnica ga. Klavdija Tretjak (ob 18.20) in ga. Bojana 

Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.  

 

 

K točki 13/ 

 

Predloge za podelitev občinskih priznanj in nagrad je predstavila Dunja Špendal, predsednica Komisije 

za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine. Komisija predlaga, da se podeli ena 

srebrna plaketa, tri bronaste plakete in tri denarne nagrade. Srebrna plaketa se podali Mateji Kolenc; 

bronaste plakete se podelijo Nuši Repše, Matiji Pircu in Športnemu društvu Trzin; denarna nagrada pa 

Blažu Klopčiču, Mladinskemu odseku PGD Trzin in Ekipi mladincev Strelskega društva Trzin.  

 

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

PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Pred glasovanjem o predlogu se je iz glasovanja pri tej točki izločila svetnica Nuša Repše. Glasovalo je 

11 članov občinskega sveta.  

 

Soglasno (11 glasov »za«) je bil sprejet 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2022. Prejemniki občinskih 

priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo, prejemniki nagrade pa denarno nagrado v 

neto znesku 400,00 EUR. 

 



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

 

 

PREDLOG KOMISIJE ZA INFORMIRANJE, OBČINSKA PRIZNANJA, PROSLAVE IN PROMOCIJO OBČINE 

O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2022 

 

1. Srebrno plaketo za dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo v PGD Trzin prejme: Mateja 

KOLENC, Trzin. 

 

2. Bronasto plaketo za dolgoletno odgovorno delo v društvu TD Kanja ter srčno sodelovanje pri 

organizaciji prireditev za otroke prejme: Nuša REPŠE, Trzin. 

 

3. Bronasto plaketo za nesebično, požrtvovalno in aktivno delo v PGD Trzin prejme: Matija PIRC, 

Trzin. 

 

4. Bronasto plaketo za dolgoletno uspešno delovanje ter 40. obletnico nastanka društva prejme: 

Športno društvo Trzin.  

 

5. Nagrado za nepogrešljivo sodelovanje in glasbeno popestritev na trzinskih prireditvah prejme: 

Blaž KLOPČIČ, Trzin. 

 

6. Nagrado za uspešno delovanje v PGD Trzin in dosežene uspehe na tekmovanjih prejme: 

Mladinski odsek PGD Trzin.  

 

7. Nagrado za dosežene vrhunske uspehe na državnih in mednarodnih tekmovanjih prejme: 

Ekipa mladincev Strelskega društva Trzin.  

 

 

K točki 14 in 16/ 

 

Predloga za imenovanje namestnika predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin in predsednika 

Občinske volilne komisije Občine Trzin je predstavila namestnica predsednice Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja Nuša Repše. Komisija predlaga, da se za predsednico Občinske volilne 

komisije Občine Trzin za preostanek mandatne dobe komisije imenuje dr. Dunja Jadek Pensa, za 

namestnico predsednice pa Helena Emilija Oberstar. 

 

Stališče delovnega telesa je podal predsednik Statutarno-pravne komisije. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

 

14/ Najprej je sledilo glasovanje o sklepu, v okviru 14. točke dnevnega reda.  

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

 

 

 



Sklep  

o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov 

članov Občinske volilne komisije Občine Trzin 

 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je Nini Bogataj, z dnem, ko je podala odstopno izjavo (21. 

3. 2022), prenehal mandat namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin. S tem 

Občinski svet Občine Trzin razrešuje Nino Bogataj s funkcije namestnice predsednice Občinske 

volilne komisije Občine Trzin.  

 

2. V drugi alineji prve točke Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin, št. 6-10/2019 (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 5/19, z dne 25. 4. 2019) se besedilo »Nino BOGATAJ, Trzin – za namestnico predsednice 

Občinske volilne komisije Občine Trzin« nadomesti z besedilom «Heleno Emilijo OBERSTAR, 

Ljubljana – Črnuče - za namestnico predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin«. 

 

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

 

 

16/ Nato je sledilo glasovanje o sklepu, v okviru 16. točke dnevnega reda. 

 

Člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

Sklep  

o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov 

članov Občinske volilne komisije Občine Trzin 

 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je Biserki Čičerov, z dnem, ko je podala odstopno izjavo 

(31. 3. 2022), prenehal mandat predsednice Občinske volilne komisije Občine Trzin. S tem Občinski 

svet Občine Trzin razrešuje Biserko Čičerov s funkcije predsednice Občinske volilne komisije 

Občine Trzin.  

 

2. V prvi alineji prve točke Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin, št. 6-10/2019 (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 5/19, z dne 25. 4. 2019) se besedilo »Biserko ČIČEROV, Trzin - za predsednico Občinske 

volilne komisije Občine Trzin« nadomesti z besedilom «dr. Dunjo JADEK PENSA, Trzin - za 

predsednico Občinske volilne komisije Občine Trzin«. 

 

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

 

 

K točki 15/ 

 

Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi je na 

kratko predstavil Milan Karče, predsednik Statutarno-pravne komisije.  

 

Razprave ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.  



Članice in člani občinskega sveta so soglasno (12 glasov »za«) sprejeli 

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je na 25. redni seji, dne 20. 4. 2022, obravnaval predlog Sprememb in 

dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v prvi obravnavi in ocenil, da je predlog ustrezno 

pripravljen za nadaljnjo obravnavo.  

 

Občinski svet je sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin v 

prvi obravnavi.  

 

 

Ker so bile obravnavane vse točke dnevnega reda, je župan ob 18.30 sejo zaključil. 

 

 

 

Zapisala:                                                             ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                        Peter LOŽAR   

 

 

 

 

 

 


