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ŠTEVILKA: 3-1/2023 

DATUM: 25. 1. 2023 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 1. 

2023 

  

NAMEN: Obravnava in potrditev zapisnika  

  

PRAVNA PODLAGA: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 

– uradno prečiščeno besedilo) 

  

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. 16/22 

– uradno prečiščeno besedilo) 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 2. redne seje je v prilogi.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin, na 3. redni seji, dne 15. februarja 2023, sprejel 

naslednji  

 

SKLEP 

 

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 11. 1. 2023, se sprejme in potrdi.  

 

Številka: 900-0010/2022                      Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 2. 2023                            Peter LOŽAR, l. r. 



 

 

OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

 

Številka zadeve: 900-0010/2022- 

Datum: 25. 1. 2023 

 

ZAPISNIK 

 

2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 11. januarja 2023, s pričetkom ob 17. 

uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu. 

 

Sejo je sklical župan Občine Trzin Peter Ložar, na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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) in 27. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo).  

 

Sejo je vodil župan Peter Ložar. 

 

 

NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   

  

Člani OS:  

Milan KARČE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Anton KRALJ /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Anton 

PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Petra PODGORŠEK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Nuša 

REPŠE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Dunja ŠPENDAL /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Veronika 

WEIXLER /Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Milica ERČULJ /SDS/, Rado GLADEK /SDS/, Miha PANČUR 

/SDS/, Irena HABAT /Gibanje Svoboda/, Boštjan PAPEŽ /Gibanje Svoboda/ in Zoran RINK /Gibanje 

Svoboda/.  

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Občinska uprava: Polona GORŠE PRUSNIK in Barbara GRADIŠEK. 

 

Odsotnost opravičili: / 

 

Navzoči vabljeni:  

 Metka PRAVST PRIMOŽIČ, odgovorna urednica glasila Odsev. 

 

Opravičeno odsotni: / 

 

Neopravičeno odsotni: / 

 

Ostali navzoči: / 

 

 

Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic. 

 



 

 

Odločanje o dnevnem redu 2. redne seje: 

 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 2. redne seje: 

Predlogov za umik točk z dnevnega reda seje ni bilo.  

 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 2. 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 6 točk.   

 

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

 

DNEVNI RED:   

1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 12. 

2022; 

2. Potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta; 

3. Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta;  

4. Imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov delovnih teles Občinskega 

sveta Občine Trzin ter Nadzornega odbora Občine Trzin: 

4.1. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Statutarno-pravne 

komisije; 

4.2. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za gospodarske 

javne službe, okolje in prostor; 

4.3. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za finance in 

premoženje; 

4.4. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za socialno 

politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev; 

4.5. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za kulturo, 

šolstvo, šport in dejavnost društev; 

4.6. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije za 

informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine; 

4.7. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Nadzornega odbora 

Občine Trzin; 

5. Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin;  

6. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov. 

 

 

K točki 1/ 

 

Pod prvo točko dnevnega reda so članice in člani občinskega sveta obravnavali zapisnik 1. redne 

(konstitutivne) seje, na katerega ni bilo pripomb. 

 

Soglasno (12 glasov »za«) so sprejeli naslednji 

 

SKLEP 

 

Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 7. 12. 2022, se sprejme in 

potrdi.  



 

 

K točki 2/ 

 

Kratko obrazložitev pod prvo točko je podala Nuša Repše, predsednica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

K razpravi se ni prijavil nihče.  

 

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

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Trzin 

Petri PODGORŠEK za preostanek mandatne dobe občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022-

2026. 

 

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

 

 

Po potrditvi mandata je svetnica Petra Podgoršek zasedla svoje svetniško mesto. Tako je na seji 

prisotnih vseh 13 članov občinskega sveta.  

 

 

K točki 3/ 

 

Predlog Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles je predstavila predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Nuša Repše.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

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

 

 

Sklep  

o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom ustanavlja stalna delovna in posvetovalna telesa občinskega 

sveta:  

- Odbor za gospodarske javne službe, okolje in prostor 

- Odbor za finance in premoženje 

- Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev  

- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 

- Komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine   

 

 

 

 



 

 

2. 

 

Odbori in komisija občinskega sveta, ustanovljeni s tem sklepom, so stalna delovna telesa občinskega 

sveta, ki pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za področja iz svojih pristojnosti, določenih 

v tem sklepu.  

3. 

 
Vsak odbor/komisija na poziv župana deluje tudi kot posvetovalno delovno telo župana za svoje 

področje delovanja. 

 
4.  

 
Vsak odbor/komisija na poziv župana lahko skupaj z županom oziroma podžupanom ali za to določenim 

članom občinske uprave deluje tudi kot razpisna komisija za izvedbo javnih razpisov ali zbiranje ponudb 

ter izbiro ponudnikov v zvezi z javnimi razpisi in zbiranjem ponudb, ki zadevajo delovno področje 

odbora/komisije.  

 
5. 

 
Odbori/komisija v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom občinskega sveta opravljajo naloge, ki 

jim jih nalagajo statut in poslovnik oziroma drugi akti in sklepi občinskega sveta. 

 
6. 

 
Posamezni odbori in komisija opravljajo naloge ne naslednjih področjih: 

 
a) Odbor za gospodarske javne službe, okolje in prostor šteje sedem (7) članov, vključno s 

predsednikom/predsednico in namestnikom/namestnico predsednika/predsednice; 

- opravlja naloge na področju občinskih gospodarskih javnih služb, odvijanja javnega prometa v 

občini, komunalne opreme, urejanja prostora, urbanizma in graditve objektov, varstva 

naravnega in bivalnega okolja, izvajanja varstva pred poplavami, obravnava določanje in 

izvzeme iz javnega dobra, obravnava predloge strategij ter spremlja njihovo izvajanje in 

obravnava programe opremljanja, 

- redno spremljanje izvajanja GJS,  

- opravlja naloge s področja izvajanja okoljske politike, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 

 
b) Odbor za finance in premoženje šteje sedem (7) članov, vključno s predsednikom/predsednico in 

namestnikom/namestnico predsednika/predsednice, 

- opravlja naloge na področju javnih financ, zlasti proračuna, zaključnega računa proračuna, 

zadolževanja občine, javnih podjetij in zavodov, razpolaganja s premoženjem občine, 

obravnava predloge cen ter investicijske programe,  

- obravnava zadeve s področja stanovanjske politike, gospodarjenja z občinskimi stanovanji in 

poslovnimi prostori, 

- opravlja naloge na področju kmetijske politike in pospeševanja trajnostne samooskrbe, 

- opravlja naloge pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in 

obrtništva ter turizma, 

- opravlja naloge s področja pridobivanja kohezijskih sredstev, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 



 

 

c) Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev šteje pet (5) članov, 

vključno s predsednikom/predsednico in namestnikom/namestnico predsednika/predsednice: 

- opravlja naloge s področja razvoja zdravstva, socialnega skrbstva, varstva invalidov in ostarelih 

ter spremlja dejavnost humanitarnih društev oziroma spodbuja razvoj humanitarne dejavnosti 

v občini,  

- obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 

 
d) Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev šteje pet (5) članov, vključno s 

predsednikom/predsednico in namestnikom/namestnico predsednika/predsednice: 

- opravlja naloge na področju otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije, 

raziskovalne, knjižničarske, muzejske dejavnosti ter spremlja dejavnost društev na teh 

področjih, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja.  

   
e) Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine šteje sedem (7) članov, 

vključno s predsednikom/predsednico in namestnikom/namestnico predsednika/predsednice:  

- sistemsko in celovito obravnava teme s področja informiranja in promocije dogodkov v občini 

v okviru pristojnosti občinskega sveta z namenom zagotavljanja pogojev za čim boljšo 

obveščenost  občank in občanov Občine Trzin, 

- izvede javni razpis za občinska priznanja ter pripravi predloge za podelitev občinskih priznanj 

na proslavi ob občinskem prazniku, 

- vsako leto pripravi program občinskih proslav in drugih prireditev občinskega pomena, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 

 
7. 

 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega 

sveta, št. 2-2/2019 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/19). 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
K točki 4/ 

 
V nadaljevanju je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu 

svetu predstavila predloge komisije za imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov 

stalnih delovnih teles sveta (odborov in komisij). 

 
4.1/ Statutarno-pravna komisija: za predsednico komisije je bila predlagana Dunja Špendal, za 

namestnika predsednice komisije je bil predlagan Anton Kralj, za člane komisije pa so bili predlagani: 

Petra Podgoršek, Marcel Koprol in Valerija Pevc. 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Članice in člani občinskega sveta so soglasno (13. glasov »za«) sprejeli 
 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Statutarno-pravne komisije 

 
1. Za predsednico Statutarno-pravne komisije je bila imenovana Dunja Špendal. 



 

 

2. Za namestnika predsednice komisije je bil imenovan Anton Kralj. 

 

3. Za člane komisije so bili imenovani: 

- Petra Podgoršek 

- Marcel Koprol 

- Valerija Pevc 

                                                      

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

---000--- 

 

 

4.2/ Odbor za gospodarske javne službe, okolje in prostor: za predsednika odbora je bil predlagan 

Boštjan Papež, za namestnika predsednika odbora je bil predlagan Rado Gladek, za člane odbora so 

bili predlagani: Nuša Repše, Milan Karče, Mihael Mlakar, Robin Kleindienst in Matic Mušič. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje. 

 

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

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Odbora za gospodarske javne službe, 

okolje in prostor 

 

1. Za predsednika Odbora za gospodarske javne službe, okolje in prostor je bil imenovan Boštjan Papež. 

 

2. Za namestnika predsednika odbora je bil imenovan Rado Gladek. 

 

3. Za člane odbora so bili imenovani: 

- Nuša Repše 

- Milan Karče 

- Mihael Mlakar 

- Robin Kleindienst 

- Matic Mušič 

 

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

---000--- 

 

 

4.3/ Odbor za finance in premoženje: za predsednika odbora je bil predlagan Anton Peršak, za 

namestnico predsednika odbora je bila predlagana Petra Podgoršek, za člane odbora so bili predlagani: 

Oliver Wagner, Miha Pančur, Uršula Homan, Irena Habat in Marjeta Zupan. 

 

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

 



 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnice predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 

 

1. Za predsednika Odbora za finance in premoženje je bil imenovan Anton Peršak. 

 

2. Za namestnikaco predsednika odbora je bila imenovana Petra Podgoršek. 

 

3. Za člane odbora so bili imenovani: 

- Oliver Wagner 

- Miha Pančur 

- Uršula Homan 

- Irena Habat 

- Marjeta Zupan 

                                                      

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

---000--- 

 

 

4.4/ Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev: za predsednika odbora 

je bil predlagan Anton Kralj, za namestnico predsednika odbora je bila predlagana Milica Erčulj, za 

članice odbora pa so bile predlagane: Veronika Weixler, Majda Mušič in Raša Šömen. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

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

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnice predsednika in članic Odbora za socialno politiko, 

zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev 

 

1. Za predsednika Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev je bil 

imenovan Anton Kralj. 

 

2. Za namestnico predsednika odbora je bila imenovana Milica Erčulj. 

 

3. Za članice odbora so bile imenovane: 

- Veronika Weixler 

- Majda Mušič 

- Raša Šömen 

                                                      

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

---000--- 



 

 

4.5/ Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev: za predsednico odbora je bila predlagana 

Veronika Weixler, za namestnika predsednice odbora je bil predlagan Anton Peršak, za člane odbora 

pa so bili predlagani: Anica Mušič, Tatjana Borec in Zoran Rink. 

 

Razpravljal ni nihče. 

 

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

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnika predsednice in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 

dejavnost društev 

 

1.  Za predsednico Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev je bila imenovana Veronika 

Weixler. 

 

2.  Za namestnika predsednice odbora je bil imenovan Anton Peršak. 

 

3.  Za člane odbora so bili imenovani: 

- Anica Mušič 

- Tatjana Borec 

- Zoran Rink 

 

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

---000--- 

 

 

4.6/ Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine: za predsednico 

komisije je bila predlagana Dunja Špendal, za namestnico predsednice komisije je bila predlagana 

Milica Erčulj, za člane komisije pa so bili predlagani: Zinka Kosmač, Jožefa Valenčak, Aleksander 

Majski, Zoran Rink in Irena Habat. 

 

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je sledilo glasovanje. 

 

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

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine 

 

1.  Za predsednico Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine je bila 

imenovana Dunja Špendal. 

 

2.  Za namestnico predsednice komisije je bila imenovana Milica Erčulj. 

 

 



 

 

3.  Za člane komisije so bili imenovani: 

- Zinka Kosmač 

- Jožefa Valenčak 

- Aleksander Majski 

- Zoran Rink 

- Irena Habat 

 

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

---000--- 

 
Ob koncu te točke je predsednica komisije predstavila še predloge za imenovanje predsednika, 

namestnika predsednika in članov Nadzornega odbora Občine Trzin. Za predsednika Nadzornega 

odbora Občine Trzin je bil predlagan Aleš Dolenšek, za namestnika predsednika odbora je bil predlagan 

Mitja Kovaljev, za članice odbora pa so bile predlagane: Darja Matelič, Andreja Mučibabić in Lea 

Razpotnik. 

 
Razpravljal ni nihče. 

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

 
SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članic Nadzornega odbora 

Občine Trzin 

 
1. Za predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin je bil imenovan Aleš Dolenšek. 

 
2. Za namestnika predsednika odbora je bil imenovan Mitja Kovaljev. 

 
3. Za članice odbora so bile imenovane: Darja Matelič, Andreja Mučibabić in Lea Razpotnik. 

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

 
 
K točki 5/ 

 

Župan je na kratko pojasnil svojo odločitev pri izbiri podžupanje.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

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

 

Sklep 

o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z odločitvijo župana Občine Trzin, da za podžupanjo Občine 

Trzin, z dnem 8. 12. 2022, do prenehanja mandata oziroma do razrešitve, imenuje Nušo Repše, 

občinsko svetnico, izvoljeno na volitvah 20. 11. 2022, ki je kandidirala na Listi za trajnostni razvoj Trzina. 



 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

K točki 6/ 

 

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

 

1) Rado GLADEK /SDS/:  

Pred letom in pol ob trideseti obletnici slovenske osamosvojitve, je bila pripravljena lepa 

slovesnost in odkrit spominski kip padlemu v Trzinu. Postavljen je bil drog za zastavo, za 

katerega verjame, da vsakemu polepša dan, če je lep sončen dan in malo piha veter, ko sredi 

Trzina plapola slovenska zastava. V Trzinu je kar nekaj ulic in tudi objektov poimenovanih po 

pomembnih Slovencih. Mogoče je kdo zasledil, verjame pa, da večina niti ne ve, da mineva 

dvajset let od smrti doktor Jožeta Pučnika. Jože Pučnik je bil eden od pobudnikov slovenske 

osamosvojitve, mnogi mu pravijo tudi oče naroda. Celo življenje se je zavzemal, da bi bila 

Slovenija samostojna država in zdi se mu prav, da se tudi v Trzinu na nek način postavi neko 

obeležje oziroma, da se tudi temu človeku da nek pravi spomin. Predlaga, da se pot ob Pšati, 

ki trenutno nima imena, poimenuje po doktorju Jožetu Pučniku, torej, da se imenuje Pot 

doktor Jožeta Pučnika. Meni, da to ne predstavlja nekega posebnega stroška, tudi glede na 

to, da tam ni nobene hiše, ni obstoječe ulice in nič ne spreminja. Z neko manjšo slovesnostjo 

se junija, na dan državnosti, postavi tabla na začetku in na koncu te poti in s tem se obeleži 

spomin na doktorja Jožeta Pučnika za vse večne čase. Se priporoča za podporo vseh 

svetnikov, da se v tej polovici leta to izpelje.      

 

Župan odgovori, da bomo pregledali, kako to poteka in se bo potem o tem lahko odločalo na naslednjih 

sejah.   

 

 

2) Anton PERŠAK /Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

Na vstopu na Belo cesto je postavljen potopni stebriček, ki je nastavljen na določeno uro, da 

se spusti in dvigne. Svetnika zanima, če je možno pozimi to kaj spremeniti? Sprašuje zato, 

ker je ponoči po Beli cesti, še več pa okrog bajerja, zelo veliko prometa z avtomobili in 

verjame, da ljudje, ki prihajajo ob devetih zvečer z avtomobili v gozd, se ne prihajajo sončit 

ali na sprehod, ampak imajo kakšne druge namene, ki niso nujno vedno dobri. Zato sprašuje, 

če bi bilo možno, da bi se pozimi stebriček dvignil prej, ker je ob petih že tema. Predlaga 

spremembo, če to ne predstavlja nekih hujših težav. 

 

Župan pojasni, da to ne bi predstavljalo nekih večjih težav, bi pa bilo potem potrebno zamenjati tablo, 

kar predstavlja nek strošek, ali pa jo dopolniti z zimskim in letnim časom. Od lanskega aprila oziroma 

maja, ko je to zaživelo, se je stanje precej izboljšalo. Kar zadava zažiganje, zagotovo, in tudi kar zadeva 

odlaganje odpadkov, prejema pozitivne odzive, da se je zmanjšalo, ker tema seveda omogoča, da se 

marsikaj lahko lažje odvrže. Zadeva deluje dobro, bo pa potrebno preveriti, kaj bi ta sprememba 

pomenila. Se je pa pri prehodu na zimski čas zgodilo, da je mlajši par odšel v gozd in računal, da po novi 

uri še lahko normalno odide iz gozda, potopni stebriček pa je neodvisno še razmišljal po stari uri in par 

je ostal ujet v gozdu. Vse skupaj je bilo sicer hitro rešeno, ampak zadeva deluje, bo pa potrebno 

preveriti, kako bi bilo možno spremeniti.  

 



 

 

Vključi se Boštjan PAPEŽ /Gibanje Svoboda/, ki meni, da teh stvari mogoče ne bi smeli preveč 

omejevati, ker je rodnost v Sloveniji nizka, za kakšne druge zadeve, kjer so vključene kakšne substance, 

pa se strinja. 

 

Po županovih besedah so s policijo konstantno na vezi glede tega. V lanskem letu je bilo kar nekaj akcij, 

vendar je to težko, saj ko jih spravijo z enega konca, se pojavijo na drugem. 

 

Papež opozori na to, da na poti ob Pšati, ko se sredi dneva pelješ z otrokom s kolesom, mladina sedi 

na klopci in se omamlja.  

 

Župan zadevo pozna. Policija redkokdaj dela pod krinko oziroma v civilu, pa še to v glavnem ti fantje že 

od daleč prepoznajo in jih je težko ujeti.     

 

     

3) Nuša REPŠE /Lista za trajnostni razvoj Trzina/: 

Ista težava, kot je omenil g. Peršak, se pojavlja tudi na koncu Prešernove oziroma Reboljeve. 

Gre za zbiranje na parkirišču. To parkirišče je zelo problematično in stanovalci naprošajo, če 

je možno, da se postavijo vsaj polovične zapornice, ki bi se vsaj okrog desetih zvečer spustile. 

Tam je zelo veliko avtomobilov, vsaj v nočnem času. Obračajo z ročnami, veliko je hrupa, 

vandalizma… Ali je možno na tistem parkirišču kaj narediti, vsaj v nočnem času? 

 

Župan meni, da je verjetno spet edina opcija potopni stebriček. Bo pa potrebno zadevo še preveriti.    

 

V nadaljevanju župan poda še nekaj pojasnil v zvezi s pravili pri razpravi. Vedno se je potrebno prijaviti 

k besedi, potem je možnost replike. V kolikor pride do nekega bolj sproščenega pogovora, pri 

vprašanjih in pobudah je včasih malo bolj sproščeno, tudi sam včasih kaj pove, drugače pa se je treba 

držati pravil. 

 

V želji po informiranju svetnikov, župan pove, da se je pokazala možnost, da Trzin dobi pediatra, za kar 

je potreben prostor. Zato bo verjetno v roku enega meseca sklenjena najemna pogodba za prostore v 

trisu lokalov, tam kjer je Da Mattia in ostali, saj občina nima primernih prostorov. Tudi parkirni prostori 

so tam zagotovljeni. Trenutno se sicer oddajajo, ampak potem se ne bodo več. Tam bodo prostori za 

naslednjih nekaj let. Tudi zdravnica, ki je prišla v Trzin, je prišla pod pogojem, da se ji omogočijo večji 

prostori, ki jih v Centru Ivana Hribarja trenutno ni možno zagotoviti. Zadeva se bo tudi optimizirala, saj 

bodo v teh prostorih tri ambulante – odrasla, družinska zdravnica, pediater in referenčna sestra. Bo pa 

to pred poletjem skoraj nemogoče izvesti, ker je potrebno tudi opremiti prostore, poleg tega pa naj bi 

tudi pediatrinja prišla v mesecu maju. Pediatrinja je obljubljena prav za Trzin. Vsem je znano, kaj se 

dogaja na zdravstvenem področju, že v sosednji občini je zanimivo. Ta domžalski del je še zelo stabilen. 

Kar nekaj jih je prišlo iz Ljubljane v Domžale in so pripravljeni biti tudi v Trzinu, kar je bila ena večjih 

težav v prejšnjih letih, pri prejšnjih zdravnicah. Tudi, ko je Trzin dobil zobozdravnico, je bila to v bistvu 

njena želja, zato se je takrat na hitro opremila ambulanta v šoli in zadeva poteka dobro. Ima tudi vedno 

več Trzincev. Težava pa je, da ima tudi ona sedaj že polno. Politika zdravstvenega doma je, da se 

upošteva lokalno, da ni čez pet občin razvlečeno, ki jih pokriva domžalski zdravstveni dom. To je tudi 

prav, saj je bilo kar nekaj stroškov in še se bo dodatno financiralo za ta nadstandard. 

 

Miha PANČUR /SDS/ sprašuje ali ni bilo govora o tem, da bodo ti prostori naprodaj? 

 

Župan pojasni, da zaenkrat še ne.  



 

 

Pančurja nadalje zanima, kje bo od maja naprej pediater, če bo prišel? 

 

Župan pove, da prav tam, kjer bodo te ordinacije. Tam bodo tudi čakalnice in skupni prostori, ki bodo 

združeni, kar ne predstavlja težave. Istočasno bodo lahko delovali vsi trije.   

 

Pančurja zanima tudi, če bodo ti prostori lahko pripravljeni do takrat in kakšen odziv je na novo 

zdravnico? 

 

Župan odgovori, da bodo lahko pripravljeni in, da je odziv pozitiven.       

 

Glede na to, da je govora o zdravstvu in, da je na seji prisotna predstavnica ustanovitelja v odboru za 

gradnjo prizidka Zdravstvenega doma Domžale, Rada Gladka zanima, če je možno dobiti informacijo o 

tem, kakšna je situacija glede gradnje.  

 

Polona GORŠE PRUSNIK /direktorica občinske uprave/ pojasni, da je volilno leto povzročilo določen 

zastoj, vendar so se v ozadju peljali postopki v smislu dokončnega ugotavljanja predvsem podlage. V 

Domžalah so po bolj natančno opravljeni geomehaniki ugotovili, da so spodaj zelo velike količine vode 

in zato je bilo potrebno preprojektirati gradbeno jamo. V naslednjem tednu bo ponovno sestanek, kjer 

bodo povedali, kako daleč so s temi ukrepi, ker to zadevo vodi Občina Domžale. Namen je, da gradbeni 

odbor pripelje vse projekte za izvedbo do konca, potem bo šlo pa, če se bodo v Domžalah tako 

dogovorili, verjetno še enkrat na občinske svete, ker bo na novo narejena kalkulacija in nov terminski 

plan, kaj sedaj finančno predstavlja ta pojačana gradbena jama za samo investicijo. Neke informacije 

so, da bodo to v Domžalah podprli, da bo šlo naprej kot je planirano. Pomeni pa sigurno neko dodatno 

finančno obremenitev. Dejstvo je, da so Domžale zelo vodnate, južni del Domžal je enormno vodnat, 

zato je potrebna ojačana gradbena jama, da se dodatno ščiti vdore vode v klet. Variante so bile, da bi 

se za eno etažo zmanjšalo, ampak to bistveno ne vpliva na samo ščitenje jame, tako da se še vedno 

ohranja dvoetažna klet in to pač prinese določene stroške. Potem ko bo vsa ta dokumentacija 

prenovljena, se bo pač občinski svet ponovno odločal oziroma se bodo usklajevali proračuni in 

investicijski program. Torej, zadaj tečejo vsi postopki. Dejstvo je, da če bo sreča naklonjena in ob 

začetku gradnje ne bo mokra jesen ali neka deževna doba, v kolikor se ne bo začelo graditi jeseni, bodo 

lahko stroški manjši. Lahko pa se zgodi, da je zelo deževno in je potem vode zelo veliko.  

 

Boštjan Papež sprašuje, kako veliki bodo prostori za novo ordinacijo in opozori na to, da se doda člen 

o predkupni pravici, da se ne bi slučajno po dveh letih zgodilo, da bi se oni odločili prodati in imajo že 

opremljene prostore.  

 

Župan poudari, da je bil to že pogoj, da se sploh gre v najem. Pregledal je vse možne lokacije, tudi 

lokale po coni, vendar preprosto ni primernega prostora. Trzin je tako zaželen in tako poln, da 

predvsem v Obrtno industrijski coni ni ničesar, drugje pa tudi ni primernih prostorov. Še vedno je na 

tem mestu veliko bolje kot v coni, ker je še vedno v srcu kraja. Če je bilo prej tako, da so se morali 

Trzinci iz novega dela malo sprehoditi do ambulante, se bodo sedaj morali Trzinci iz starega dela.  

 

Glede na to, da je v spalnem delu Trzina še vedno nekaj industrijskih objektov, Boštjana Papeža zanima, 

ali ima občina možnost v industrijski coni tem ponuditi kakšno opcijo?     

 

Župan odgovori, da ne. Ko je občina nastala leta 1999, je bila Obrtno industrijska cona, razen ene 

parcele brez dostopa, prodana. Kar je bilo preveč, saj se tudi sedaj pojavljajo težave za neko parkirno 

hišo, kam bi jo umestili. Res ni ničesar. Kot mlada občina je bilo takrat treba vse začeti od začetka. 



 

 

Občina je imela kulturni dom, šolo in vrtec. Za kulturni dom je celo še nekaj časa potekala tožba s 

športno unijo.               

 

Ko ni bilo več vprašanj in pobud, je župan sejo ob 17.27 zaključil.  

 

 

Zapisala:                       ŽUPAN 

Barbara GRADIŠEK                                                           Peter LOŽAR 

 


