OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 3-00/2019
Številka zadeve: 9000-0002/2019Datum: 5. 2. 2019
ZAPISNIK
3. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 30. januarja 2019, s pričetkom ob
17.00 uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Peter Ložar, na osnovi 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 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/.
Člani OS:
gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospa Veronika WEIXLER/Lista za
trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, gospod Anton
PERŠAK/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:
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Marjeta TRSTENJAK, g. Matjaž ERČULJ in ga. Barbara
GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 ravnateljica Osnovne šole Trzin, ga. Matejka CHVATAL, pri 1. točki dnevnega reda,
 Odgovorna urednica glasila Odsev, gospa Vesna SIVEC POLJANŠEK.
Opravičeno odsotni: /
Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /

Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnic in svetnikov.
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje:


zapisnik 2. redne seje:

Pripomb na zapisnik 2. redne seje ni bilo, zato so članice in člani občinskega sveta soglasno (13.
glasov »za«) sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 16. 1. 2019, se sprejme in
potrdi.
Odločanje o dnevnem redu 3. redne seje:


Predlogov za umik točk z dnevnega reda 3. redne seje ni bilo.

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 3. 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 9 točk.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019;
4. Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019;
5. Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022;
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v Občini Trzin;
7. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Trzin;
8. Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in predlog Cenika
za Odsev za leto 2019;
9. Volitve in imenovanja:
9.1. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin;
9.2. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod.
K točki 1/
Predlog pod prvo točko je predstavila Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin. Člani
svetniških skupin Odgovorni, aktivni občani Trzina in Liste Trzin je naš dom so že pred začetkom
seje podali Amandma št. 1 k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti
vrtec Žabica, besedilo katerega se glasi:
»Amandma št. 1 k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti

vrtec Žabica

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica se spremeni tako, da se glasi:

»1.
(cena programa)
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov predšolske vzgoje
mesečno na otroka s 1. 2. 2019 znašajo:
 za I. starostno obdobje: 517,08 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR;
 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 386,81 EUR, stroški živil v ceni 41,30
EUR.

2.
(znižana cena programa)
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Občine Trzin, Občina Trzin priznava za prvega ali edinega
otroka iz družine, vključenega v javni vrtec na območju Občine Trzin, znižano ceno programa:
 za I. starostno obdobje 494,73 EUR;
 za II. starostno obdobje 357,89 EUR.
Znižanje cene programa iz prejšnjega odstavka velja od 1. 2. 2019 do največ 31. 12. 2019.

3.
(kratkotrajna odsotnost)
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtec, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim
dnem.

4.
(bolniška in počitniška rezervacija)
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno zniža v primeru počitniške
odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih mesecih julij in
avgust ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni koledarski mesec in za največ dva
(2) polna koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila.
Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08. zagotovijo
polno enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od vključno 01.07. do 31.08.; ali od 01.07. do
31.07.; ali od 01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za
oba polna oziroma en polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost najavijo vrtcu najmanj 15 dni pred predvideno
odsotnostjo. Evidenco odsotnosti vodi vrtec.
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni. Dodatno
znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca odsotnosti.
Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po
zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega
potrdila mora biti razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.

Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki jim je bil določen
z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil.
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili prepozno oziroma
v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.

5.
(veljavnost sklepa)
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 23-2/2017 z dne 20. 12. 2017 (Uradni vestnik OT, št.
13/2017 z dne 21. 12. 2017).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.
2. 2019.«
OBRAZLOŽITEV:
1. 1. 2018 se je v Občini Trzin povišala cena programov vrtca za 10,59 % za I. starostno obdobje in 8,29 % za II.
starostno obdobje. Nova, t.j. trenutno veljavna cena vrtca tako znaša 494,73 EUR za I. starostno obdobje in 357,89
EUR za II. starostno obdobje. Cena vrtca v letu 2018 je bila v Osrednji slovenski regiji med najvišjimi. Glede na
podatke, ki jih je predstavila občinska uprava, je imela višjo ceno kot Občina Trzin za I. starostno obdobje le Občina
Brezovica, tudi za II. starostno obdobje je cena vrtca v Občini Trzin med višjimi. V obdobju od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018 se je na to ceno vrtca izplačevala subvencija, ki je znašala za I. starostno obdobje 5 % cene programa v
posameznem dohodkovnem razredu in za II. starostno obdobje 4 % cene programa v posameznem dohodkovnem
razredu. S 1. 2. 2019 je predlagana nova cena vrtca, ki je na trenutno veljavno ceno višja za 4,52 % za I. starostno
obdobje in 8,08 % za II. starostno obdobje. Cena programa predšolske vzgoje se bo ob ukinjeni subvenciji glede na
ceno pred 1. 1. 2018 in ob upoštevanju sedanjega povišanja za I. starostno obdobje, s 1. 2. 2019 povišala za 15,6 %
ter za II. starostno obdobje za 17,1 %. Povprečne bruto plače na zaposlenega realno v 2018 niso rastle s takšno
intenziteto.
Po podatkih statističnega urada so se povprečni realni mesečni dohodki na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu v
letu 2018 povečali le za 1,7 %.
Večina zaposlenih dela izven javnega sektorja, razmerje je 80 % : 20 % (863.000 vseh zaposlenih, od tega 693.000
izven javnega sektorja in 170.000 v javnem sektorju).
Ob predpostavki, da enako razmerje velja za zaposlene občane Trzina, 80 % mladih staršev dela izven javnega
sektorja, 20 % mladih staršev pa v javnem sektorju. Glede na to, da so se plače v javnem sektorju povečale, ta
manjšinski del mladih staršev ne bi bil enako prizadet kot večinski del.
Občina Trzin se od leta 2017 dalje ponaša z nazivom mladim prijazna občina. Povišanje cen vrtca najbolj prizadene
populacijo občanov, ki prvič rešuje stanovanjski problem in iz tega naslova številni nosijo tudi velike stroške kreditov.
Tako zakon, ki ureja lokalno samoupravo, kot tudi osnovni akti Občine Trzin navajajo, da sredstva občinskega
proračuna pripadajo občanom in se jih prednostno troši na izboljšanje kakovosti socialnega življenja in infrastrukture,
ki izboljšuje splošno kakovost bivanja. Tudi socialna politika naše države je takšna, da spodbuja nataliteto, saj bomo
le tako lahko ohranjali socialno politiko na področju zdravstva in pokojninske blagajne.

Povečanje cen varstva v vrtcu spada v področje socialne problematike in mora imeti prioritetni položaj pri razporeditvi
proračunskih sredstev. Prepričani smo, da bi prej omenjena večina občanov, ki svoj prihodek ustvarjajo izven javnega
sektorja, bila mnenja, da je povečanje cen vrtca treba subvencionirati iz občinskih sredstev tako, da podražitev ne
preseže stopnje realnega povečanja osebnih dohodkov. Šele nato, ko je rešena socialna problematika, se lahko viški
občinskega proračuna razporejajo na manj pomembne stroškovne kategorije.
FINANČNE POSLEDICE:
Dodatna sredstva zaradi znižane cene programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica, v znesku
70.000 EUR se zagotovi iz presežka prihodkov nad odhodki proračuna iz prejšnjih let in ustrezno opredeli v
rebalansu proračuna za leto 2019.
PREDLAGATELJI:
Alenka Marjetič Žnider, Odgovorni, aktivni občani Trzina
Robert Markič, Odgovorni, aktivni občani Trzina
Gregor Pevc, Trzin je naš dom«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Alenka
MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor s
4. glasovi za in nobenim proti potrjuje primernost Sklepa o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica. Na odboru je bil predlagan tudi amandma k sklepu, vendar
na koncu se je odbor odločil, da predlaga, da občinska uprava do naslednje seje pripravi analizo in
predlog morebitne subvencije cene vrtca.) ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in
premoženje.
Pred razpravo je ga. Alenka Marjetič Žnider/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ obrazložila
Amandma št. 1 k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec
Žabica. V Cerknem se je s 1. 1. 2019 povečala cena vrtca v I. starostnem obdobju na 504,96 EUR, ob
čemer cena s popustom, ki jo je sprejel občinski svet, znaša 430,00 EUR. Cena za pol dnevni
program za I. starostno obdobje se je povečala na 382,00 EUR, pri čemer cena s popustom za starše
znaša 350,00 EUR. Cena dnevnega programa za II. starostno obdobje se je povečala na 355,00 EUR,
s popustom znaša 327,00 EUR. To je od 1. 1. 2019 dalje. Ostalih občin ne bo navajala, ker niso
primerljive. Svetniški skupini Odgovorni, aktivni občani Trzina in Trzin je naš dom predlagata na to
predlagano ceno vrtca, kot je predlagal Javni zavod Osnovna šola Trzin, znižano ceno programa. In
sicer, da staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Občine Trzin,
Občina Trzin prizna za prvega otroka, ki je vključen v vrtcu, od dveh ali treh ali več ali edinega
otroka iz družine, ki je vključen v vrtcu na območju občine Trzin, znižano ceno programa in sicer na
nivo iz leta, kot je bilo sprejeto s 1. 1. 2018. To pomeni za I. starostno obdobje 494,73 EUR in za II.
starostno obdobje 357,89 EUR. Obrazložitev: 1. 1. 2018 se je v Občini Trzin povišala cena
programov vrtca za 10,59 % za I. starostno obdobje in 8,29 % za II. starostno obdobje. Nova, to je
trenutno veljavna cena vrtca tako znaša 494,73 EUR za I. starostno obdobje in 357,89 EUR za II.
starostno obdobje. Cena vrtca v letu 2018 je bila v Osrednji slovenski regiji med najvišjimi. Glede na
podatke, ki jih je predstavila občinska uprava, je imela višjo ceno kot Občina Trzin za I. starostno
obdobje le Občina Brezovica, tudi za II. starostno obdobje je cena vrtca v Občini Trzin med višjimi.
V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 se je na to ceno vrtca izplačevala subvencija, ki je znašala za
I. starostno obdobje 5 % cene programa v posameznem dohodkovnem razredu in za II. starostno
obdobje 4 % cene programa v posameznem dohodkovnem razredu. S 1. 2. 2019 je predlagana nova

cena vrtca, ki je na trenutno veljavno ceno višja za 4,52 % za I. starostno obdobje in 8,08 % za II.
starostno obdobje. Cena programa predšolske vzgoje se bo ob ukinjeni subvenciji glede na ceno pred
1. 1. 2018 in ob upoštevanju sedanjega povišanja za I. starostno obdobje, s 1. 2. 2019 povišala za 15,6
% ter za II. starostno obdobje za 17,1 %. Povprečne bruto plače na zaposlenega realno v 2018 niso
rastle s takšno intenziteto. Po podatkih statističnega urada so se povprečni realni mesečni dohodki na
zaposlenega v slovenskem gospodarstvu v letu 2018 povečali le za 1,7 %. Če se upošteva tudi dvig
življenjskih stroškov. Večina zaposlenih dela izven javnega sektorja, razmerje je 80 % : 20 % (863.000
vseh zaposlenih, od tega 693.000 izven javnega sektorja in 170.000 v javnem sektorju). Ob
predpostavki, da enako razmerje velja za zaposlene občane Trzina, 80 % mladih staršev dela izven
javnega sektorja, 20 % mladih staršev pa v javnem sektorju. Glede na to, da so se plače v javnem
sektorju povečale, ta manjšinski del mladih staršev ne bi bil enako prizadet kot večinski del. Občina
Trzin se od leta 2017 dalje ponaša z nazivom mladim prijazna občina. Povišanje cen vrtca najbolj
prizadene populacijo občanov, ki prvič rešuje stanovanjski problem in iz tega naslova številni nosijo
tudi velike stroške kreditov. Tako zakon, ki ureja lokalno samoupravo, kot tudi osnovni akti Občine
Trzin navajajo, da sredstva občinskega proračuna pripadajo občanom in se jih prednostno troši na
izboljšanje kakovosti socialnega življenja in infrastrukture, ki izboljšuje splošno kakovost bivanja.
Tudi socialna politika naše države je takšna, da spodbuja nataliteto, saj bomo le tako lahko ohranjali
socialno politiko na področju zdravstva in pokojninske blagajne. Povečanje cen varstva v vrtcu spada
v področje socialne problematike in mora imeti prioritetni položaj pri razporeditvi proračunskih
sredstev. Prepričani smo, da bi prej omenjena večina občanov, ki svoj prihodek ustvarjajo izven
javnega sektorja, bila mnenja, da je povečanje cen vrtca treba subvencionirati iz občinskih sredstev
tako, da podražitev ne preseže stopnje realnega povečanja osebnih dohodkov. Šele nato, ko je rešena
socialna problematika, se lahko viški občinskega proračuna razporejajo na manj pomembne
stroškovne kategorije. Predlagatelji so preračunali. Svetnica je na Odboru za kulturo, šolstvo, šport in
dejavnost društev prosila, da se naredi preračun, kar je bilo tudi predlagano občinski upravi. Tega
preračuna niso dobili, vendar so po podatkih, ki jih je prejela danes s strani občinske uprave,
preračunali, da bi bilo potrebno za leto 2019 zagotoviti okrog 70.000,00 EUR. Prvi mesec se ne šteje,
ker te cene veljajo od 1. 2. 2019 dalje. Sredstva bi se zagotovila iz presežka prihodkov nad odhodki
proračuna iz prejšnjih let in ustrezno bi bilo to opredeliti tudi v Rebalansu Proračuna za leto 2019, ko
se bo sprejemal.
G. župan poudari, da je vseskozi govora o socialni problematiki. Za sistem subvencioniranja, kot je
bil sedaj, je bilo že na odboru ugotovljeno, da zagotovo ni bil pravilen. Zato je bilo tudi dogovorjeno,
da se vse skupaj preveri, katera matematika bi bila pravilna. Dejstvo je, da nihče ni bil proti
subvenciji, vendar ne na tak način, kot je bilo sedaj. Glede amandmaja se bo opredelil, oziroma
svetuje svetnikom, da ne glasujejo za. Prva stvar je, da so procenti v amandmaju pomešani, saj se
nekaj računa na polno ceno, potem pa se vrača na to, koliko plačujejo starši. Potrebno je vedeti, da
neben starš ne plača 517,00 EUR, ampak največ, kar je možno je, da plačajo 77 %.
Ga. Marjetič Žnider poudari, da je govora o ceni vrtca. Glede na ceno vrtca se obračuna tudi v
kateri dohodkovni razred se uvrsti posamezna družina. Dejstvo je, da s 1. 1. 2019 je polna cena,
dohodkovni razredi se pa zopet obračunavajo na polno ceno. To je dejstvo, ker je subvencija veljala
do 31. 12. 2018. S 1. 1. 2018 se na polno ceno obračunava in to povečanje je v bistvu dodatno
povečanje k tej ceni, ki velja od 1. 1. 2019 dalje za obračunavanje.
G. župan nadaljuje, da so v predlaganem amandmaju sredstva, ki so predvidena na tej postavki, več
kot še enkrat presegli. Tako ali tako je na tej postavki že subvencija poletnega – počitniškega in
bolniškega izostanka. Predlagatelji prehajajo čez zneske proračuna. Prej bo potrebno sprejeti
rebalans. Kot je že povedal, meni, da so podatki v predlogu tako ali tako napačni, zato je bilo tudi
dogovorjeno, da se bo pregledalo in uskladilo, kaj je primerna subvencija, če je primerna seveda.

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Nuša
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Rado GLADEK/SDS/, župan Peter LOŽAR, Robert
MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni,
aktivni občani Trzina/.
Med razpravo je ga. Nuša Repše/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ predlagala prekinitev seje, ker
njihova svetniška skupina potrebuje posvet.
Po končani razpravi, ob 17.40 uri, župan predlaga prekinitev seje za 5 minut.
Seja se je nadaljevala ob 17.45 uri. Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.
Po prekinitvi so članice in člani občinskega sveta najprej glasovali o predlaganem amandmaju.
S 3. glasovi »za« in 8. glasovi »proti« Amandma št. 1 k Sklepu o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica ni bil sprejet.
Sledilo je glasovanje o osnovnem sklepu, ki je bil objavljen v gradivu.
Z 10. glasovi »za« in 0 glasovi »proti« je bil sprejet
SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica
1.
(cena programov)
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 1.2.2019 znašajo:
 za I. starostno obdobje: 517,08 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR
 za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 386,81 EUR, stroški živil v
ceni 41,30 EUR.
2.
(kratkotrajna odsotnost)
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih
živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8.00 ure, vrtec zniža ceno programa za
stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3.
(bolniška in počitniška rezervacija)
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in
imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno
zniža v primeru počitniške odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.
Dodatno znižanje plačila iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja za odsotnost otroka v poletnih
mesecih julij in avgust ali za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni za najmanj en (1) polni
koledarski mesec in za največ dva (2) polna koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila.

Pravico do dodatnega znižanja pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 01.07. do vključno 31.08.
zagotovijo polno enomesečno ali polno dvomesečno odsotnost otroka, to je od vključno 01.07. do
31.08.; ali od 01.07. do 31.07.; ali od 01.08. do 31.08. oziroma izjemoma od 16.07. do 15.08. Dodatno
znižanje se lahko uveljavlja za oba polna oziroma en polni mesec odsotnosti, če starši odsotnost
najavijo vrtcu najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo. Evidenco odsotnosti vodi vrtec.
Prav tako lahko starši v vrtcu uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni.
Dodatno znižanje se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski mesec ali največ dva (2) polna
koledarska meseca odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki
odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni
predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti
razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.
Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki
jim je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za
vrednost živil.
Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.
Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili
prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega
potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti.
4.
(veljavnost sklepa)
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št. 23-2/2017 z dne 20.12.2017 (Uradni vestnik OT, št.
13/2017 z dne 21.12.2017).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 1.2.2019.
Po končanem glasovanju sta sejo zapustili ga. Matejka Chvatal, ravnateljica Osnovne šole Trzin in ga. Marjeta
Trstenjak, referent I.
K točki 2/
Pod to točko dnevnega reda so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:
1) Gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina/ je zastavil naslednji
vprašanji:
1. Kako daleč so postopki v zvezi z gradnjo gasilnega doma?
2. Kaj se bo zgodilo s starim gasilnim domom? Ali ga bo prevzela občina ali bo to
ostalo v lasti gasilcev?
G. župan odgovori, da računa na to, da naj bi v roku 14 dni dobili gradbeno dovoljenje, vendar je
težko napovedati, ker gradbena dovoljenja izdaja upravna enota. Občina lahko samo čaka, kdaj bo
dovoljenje. Kolikor je znano, so bile neke težave z južnimi sosedi, vendar naj bi se to sedaj nekako
uredilo. Po prejemu gradbenega dovoljenja, bo tudi dokončen dogovor z gasilci glede starega doma.

Logično bi bilo, da se oceni vrednost in preide vse na občino in s tem seveda tisti delež, ki ga ima
gasilsko društvo v prostorih društva, da se to obračuna. To bo tudi stvar pogovora v naslednjem
mesecu ali dveh.
G. Kralja zanima, če bo to v dogovoru z gasilci?
G. župan zatrdi, da bo.
2) Gospa Nuša REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina/:
1. V Obrtno industrijski coni, na ulici Špruha, pri nekdanjem podjetju G7, zopet
zastaja voda. Ob vsakem deževju je toliko vode, da jaški ne pobirajo. Prosi, če je
možno te jaške očistiti.
G. župan obljubi, da se bo to uredilo.
2. Prejela je pobudo za Car sharing v Trzinu. Predlaga sestanek, na katerem bi se
pogovorili okrog tega.
G. županu pove, da je bil na občini pred časom sestanek z g. Gladkom in nekim podjetjem, ki ima
električne avtomobile, na katerem so že potekali pogovori o tem. To podjetje razvija sistem izposoje,
oziroma Car sharing z električnimi avtomobili, ne po vsej Sloveniji, v večjih mestih pa je že prisotno.
Takrat je bil tudi Trzin za njih zanimiv. Medtem se je to sodelovanje malo izgubilo. V lanskem letu je
poskušal kontaktirati, da bi se zadeve premaknile naprej, vendar dlje od nekih prvih pogovorov, ni
prišlo, potem pa so se sestanki prestavili in se je malo pozabilo. Medtem pa gredo meseci naokrog.
Vsekakor se bo to obudilo. So pa sedaj v Trzinu tudi že električne polnilnice.
Po besedah ge. Repše je ravno zato to sedaj postalo zanimivo.
G. župan nadaljuje, da je bilo to tudi del tega, da vsa zadeva postane zanimiva, čeprav ima podjetje
polnilnice na svoji prostorih. Te polnilnice nimajo veze s tem podjetjem in so narejene zato, ker so
bile subvencionirane s strani Eko sklada. Bilo bi neumno, če jih ne bi vzeli, sploh na ta način, kot
smo jih sedaj uspeli za zelo ugodne stroške priklopiti. Sicer polnilnice še niso v polnosti zaživele,
čeprav je v Obrtno industrijski coni vsakodnevna uporaba, drugje pa se, po podatkih, ki jih pošiljajo,
mogoče vsake toliko časa kdo priključi. Vendar pa, tudi na začetku, kot je rekel g. Gladek, ko so
začeli oddajati TV signal, je bilo v Sloveniji 10 televizij. Enkrat je potrebno iti naprej. Zadeva je
zanimiva in pogovori o tem so enkrat že potekali, tako, da jih bo potrebno obuditi.
3) Gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/:
1. Svetnico zanima do kdaj je predvideno dokončanje pločnika na Mengeški cesti?
Ali bo občina pristopila k dokončanju, glede na to, da se po nekaterih kriterijih
uvršča med najbogatejše občine? Meni, da bi lahko občina pristopila k
dokončanju, v kolikor s strani države ni posluha.
G. župan pojasni, da bi občina že lahko naredila pločnik, kar tudi ne bi bila neka večja težava, vendar
je projekt prekoračil dobo desetih let in zahteva revizijo. Glede na to, da gre za državno cesto, lahko
revizijo naredi samo direkcija. Občina je že poslala dopis in ko bo zadeva šla naprej, bo šla. Seveda bi
bilo smiselno vse skupaj narediti v sodelovanju z Občino Mengeš, da pločnik ne bo šel v slepo,
ampak, da se bo nadaljeval na Testenovo v Mengšu.

2. Podaja pobudo oziroma prošnjo stanovalcev posameznih hiš ob potoku ob
Kidričevi. Potok ob kraku Kidričeve ulice prestopi bregove ob vsakem večjem
deževju. Struga potoka se je v preteklih letih znižala, ker se s časom nalagajo v
strugo usedline, kar povzročajo predvsem padavine. Na enak način se zasipajo
tudi struge ob Beli cesti, ki so narejene zaradi hudourniških voda, a se te struge
ob Beli cesti čistijo na par let, struga tega potoka pa ni bila očiščena oziroma
poglobljena še nikoli. Stanovalci posameznih hiš ob potoku ne morejo tega
narediti sami in ročno. Imajo težave s prelivanjem potoka izven svoje struge ob
vsakem večjem deževju oziroma padavinah. V zadnjih letih se je voda potoka
dvignila celo do poti ob potoku.
Druga težava, ki se ravno tako nanaša na ta potok, pa nastane takrat, ko občina
dvakrat letno najame delavce, da s kosilnicami na nitko pokosijo rastline ob strugi
omenjenega potoka. Ob košnji vsakokrat pade večina pokošenih rastlin v strugo,
česar pa nihče ne očisti oziroma pobere ven. Te rastline priplavajo do rešetke, ki
je nameščena na strugo potoka pod potko, v bližini zaklonišča, kar povzroči
zamašek in voda ne odteka normalno, kar zopet povzroča dvigovanje gladine ob
padavinah. Občanka občasno očisti to rešetko, vendar to ni rešitev, ker tega nihče
drug ne čisti, zato se predlaga oziroma podaja pobuda, da se to redno spremlja,
da se ugotovi, kaj je s to strugo in na kakšen način bi se preprečilo te poplave. Da
se uredi čiščenje te struge. Lani v jesenskem času so že poslali prošnjo na občino,
vendar niso prejeli nikakršnega odgovora.
G. župan bo preveril, katera naj bi bila ta prošnja oziroma dopis. Rešetke čisti gospa zato, ker nabira
drevje in, ker vidi, da se seli, bo tudi to potrebno urediti na drug način.
Ga. Marjetič Žnider ne ve, če gre za to gospo, njen je bilo pač tako obrazloženo.
G. županu je znano, za koga gre, saj gospo pozna. To se čisti s strani občine, zato, da je vsaj dvakrat
na leto ta nabrežina očiščena. Pri tem pa nastopi osnovni problem, ki se nanaša tako na prvo, kot
tudi na drugo vprašanje, in sicer, da je to v pristojnosti države. Občina je pred dvema letoma zbrala
denar na ta način, da je kot v sklopu civilne zaščite, sredstva, ki so ostala, namenila za to, da bi ta
potok Snugovec očistili. Težava je nastala, ko je dal Zavod za varovanje narave takšne pogoje, da teh
5.000,00 ali 6.000,00 EUR, ki so bila pripravljena s strani občine, ne bi zadoščalo niti za začetek del.
Seveda, če ima država oziroma državni zavod, take pogoje, v državnem potoku, potem bi bilo na
strani občine že zelo hudo nenamensko trošenje sredstev. Na pozive, ki jih je občina dajala, naj se to
očisti, nikoli niso šli. Edino, ker je občina naredila in je zelo poboljšalo situacijo tam, je, da so bili leta
2015 in 2016 vsi prepusti pod štiripasovnico in železniško progo, v celoti očiščeni. Ti prepusti so bili
zamuljeni do ene tretjine, kar pomeni, da je pretočnost sedaj neprimerno večja. Poplave na tistem
delu še ni bilo, ker se razliva v zahodni, močvirnati del. Verjetno bi kdo od stanovalcev to lahko tudi
povedal. V vsakem primeru bo občina zopet posredovala na upravljalca, upravljalec pa bo poskušal
pridobiti sredstva s strani države. Z njimi je občina že sodelovala, ampak tam, kjer Zavod za
varovanje narave ni zakompliciral. To je bil potoček Blatnica. To je prvi potoček, do katerega se
pride, če se na bencinski črpalki zavije v industrijsko cono. Ta potoček je bil v celoti očiščen za zelo
normalen denar, vendar ni bilo zraven elaborata Zavoda za varovanje narave, ki bi zahteval, da se na
primer školjke posebej preseje, da se določen del usedlin, ki so se nabrale, vrača nazaj in tako dalje.
To pomeni ogromno dela in tudi predračun je bil tako visok, da o tem nima smisla razpravljati, sploh
zato, ker je to državna zadeva. Res pa je, da nikoli še ni bilo niti blizu res nevarnosti, ker je razlivanje
na drugi strani. Večja težava, če že je, so potem privatni gozdovi na drugo stran, glede na to, da tam
ni bilo nekih posegov, prekopavanj in nihče ni delal nasipa. Trenutno ne vidi resne nevarnosti.
Občina je na svojem delu, torej na prepustih, opravila svoje delo.

4) Gospod Miha PANČUR/SDS/:
1. Ali je potrebno v zimskem času tako intenzivno posipavanje cest s peskom?
Včasih se zdi, da se s tem pretirava.
Po besedah župana referent na občini, ki je zadolžen za to področje, prejema pritožbe, od tega, da se
preveč soli, do tega, da se premalo soli, da se preveč peska meče in, da se premalo peska meče. Ne
glede na to, da je pesek estetsko zelo problematičen, je edina stvar, ki zdrži v tem podnebju. Sneg
zdrži mogoče en teden, vse ostalo pa je govora o dežju. Zjutraj so ceste še vedno vlažne in je
poledica, ker sol odplakne. Meni, da bi bilo še huje, če bi samo solili. Težava bo nastala, če se bo v
prihodnosti prišlo na tako imenovano mokro soljenje. Tehnično bo to razložil g. Gril. Peska potem
ne bo, kar bo povzročilo večje težave, kot je presoljenost. Vprašanje pa je tudi, če bo tako
učinkovito, kot je sedaj, ko je pesek. Zaveda se, da je estetsko pesek problematičen.
2. G. Pančur predlaga zbiralnik odpadnih olj iz gospodinjstev.
G. župan pove, da se olje lahko pripelje v center na Dobu. V Trzinu ga ni, ker ni primerne lokacije.
G. Pančur pojasni, da obstajajo tudi zbiralniki prav za olje, ki ga določene občine že imajo.
G. župan svetnika prosi za kontakt.
5) Gospod Rado GLADEK/SDS/:
1. Prvo vprašanje je v obliki, kot ga ja hotel zastaviti, bolj namenjeno organizatorju
Florijanovega sejma, zato ga bo zastavil drugače. Ali bo občina dala soglasje, da
se Florijanov sejem organizira na šolskem igrišču?
G. župan odgovori, da ne in, da ni bilo niti v predlogu.
2. Zastave, ki se izobešajo ob praznikih so v slabem stanju. Kakšna je politika
zamenjave? V času novoletnih praznikov je tudi sam opazil, nekaj, ker se mu zdi
mogoče malo neprimerno. Določene zastave se obešajo na neprimerno mesto, ker
so poleg snežinke in se zastava zavije v snežinko. Te zadeve bi bilo potrebno
obnoviti.
G. župan se s tem strinja. Zastave bodo jeseni z rebalansom nove.
3. Komu so namenjena parkirišča na severni strani vrtca? Obiskovalci oziroma
straši, ki vozijo zjutraj otroke v vrtec, opažajo, da je severni del očitno zaseden s
stanovalci, ker je posebej vidno v zimskem času, ker so avtomobili zasneženi.
Komu so namenjena ta parkirišča, stanovalcem ali obiskovalcem vrtca?
Po besedah župana so ta parkirišča namenjena občanom Trzina. Če pa bo občan Trzina, ki tam
zraven stanuje, pustil avto čez noč, tako, kot je bilo v zimskem času evidentno, pa je to pač težava.
Ni prepovedano, ker bi bilo težko povsem natančno določiti. Lahko bi se naredile na 15 ali 20 minut
neke modre cone, vendar je težko. Dogovor je bil tudi z gospo ravnateljico, da bo uredila, kar zadeva
parkiranje zaposlenih. To bo prva zadeva, ki bo malo rešila to zagato. Potrebno pa je opozoriti, da so
ta severna parkirišča res stanovalci malo preveč vzeli za svoja. Nikoli pa niso bili potrebni neki
drastični ukrepi, ker je dejstvo, da še nikoli ni doživel, da bi bila vsa parkirišča okoli vrtca polna, pa
vsak dan že dve leti in pol vozi otroka v vrtec.

4. Svetilke na notranji Ljubljanski, pri sadju in zelenjavi, na zadnji strani Doma
starejših oziroma varovanih stanovanj, ne delujejo.
G. župan se zahvali za opozorilo.
5. Kakšna je možnost parkovne ureditve Frnihtovega bajerja? Skušal je že pojasniti
zadevo, vendar bi prosil za uradno pojasnilo.
Vključi se g. Anton Peršak/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, ki poudari, da gre za privatno
zemljišče.
G. Gladek pojasni, da ljudje to vidijo kot neko točko, kjer bi se lahko uredil nek prostor za sprehode
in podobno. Pozna situacijo in je skušal razložiti, vendar prosi za uradni odgovor.
G. župan pove, da je Frnihtov bajer v lasti dveh privatnih oseb. Ena izmed teh je zelo ostro proti
temu, da se tam karkoli dela, tudi čiščenje zarasti, kar zahteva Zavod za varovanje narave po projektu
Zgodbe naših mokrišč. To je projekt v okviru LAS. Druga oseba je pa pristala na to, da se tam okrog
skrči, očisti. Vendar je sedaj tako, da se ta LAS-ovski projekt rojeva že tretje leto zapored. Pri tem
projektu sodeluje več občin skupaj: Mengeš, Komenda, Vodice, Trzin in Domžale, zato je projekt
dobil toliko točk, da so bile občine izbrane za sofinanciranje. Vendar se je potem zapletlo na vseh
področjih, od pogodb, ocenjenih vrednosti, do služnosti in tako naprej. Se pa računa na to, da bo v
nekem doglednem času možno očistiti vsaj eno polovico.
6. Nekateri občani menijo, da je obveščanje o dogodkih na spletni strani
pomanjkljivo. Verjetno občina, če dobi informacijo, to objavi. Način je verjetno
tak, da, če nekdo nekaj organizira, naj to sporoči na občino in se bo to objavilo.
G. župan potrdi, da je potrebno sporočiti in se bo objavilo. Če se ne ve, ni možno objaviti.
G. Gladek pove, da je tudi že sam to odgovoril, ampak vseeno predaja vprašanje.
6) Gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/:
Aktiva skupina zaradi pomanjkanja prostora in širitve dejavnosti prodaja svoje
prostore zraven CIH-a. Ker je znano, da je občina zelo podhranjena s prostori,
svetnico zanima, če je občina že kaj pristopila k pogajanjem, k pogovorom?
G. župan pojasni, da je občina že pristopila. Vendar pa je težko govoriti, dokler ni otipljivih številk,
kvadratur in tako dalje, zato tudi na tej seji še ni ničesar. Upa, da bo že na naslednji seji lahko točka,
kjer bi se pogovarjali o tem. Oglas s to ceno je verjetno bolj zato, da se preveri tržišče. Predvideva, da
bo lahko že na naslednji seji, kjer se bodo najprej pregledale kvadrature, kaj to pomeni finančno za
občino in v kakšnem obsegu.
7) Gospod Marko KAJFEŽ/Lista združeni Trzin/:
Svetnika zanima, kako je z razpisom za urejanje križišča, ki je bil objavljen?
G. župan odgovori, da razpis še ni potekel. Kolikor mu je znano, naj bi potekel konec tedna, zato o
tem ni možno povedati kaj več.

K točki 3/
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019 je predstavil Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec
VII/2-II.
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: Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina/, Matjaž ERČULJ/Strokovni
sodelavec VII/2-II/, župan Peter LOŽAR, Anton PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina/,
Rado GLADEK/SDS/ in Robert MARKIČ/Odgovorni, aktivni občani Trzina/.
Med razpravo je g. Matjaž Erčulj/Strokovni sodelavec VVI/2-II/ predlagal, da se v skladu s
predlogom, podanim med razpravo, v zapisnik doda, da se v prihodnje v Letnem programu kulture
za vsako prireditev dodajo zneski, koliko sredstev dejansko namenja občina za vsako prireditev.
Po razpravi so člani občinskega sveta soglasno (13. glasov »za«) sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2019
v predloženem besedilu.
Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 4/
Tudi Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019 je predstavil Matjaž Erčulj, ki je obrazložil
tudi Amandma št. 1 k predlogu, besedilo katerega se glasi:
»ŽUPAN

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 1 k Letnemu programu športa v Občini Trzin za leto 2019
1. V IV. poglavju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019 se pri 2. točki – Večje občinske športne
prireditve v izvedbi športnih društev – Tek Petra Levca – proračunska postavka 0169 spremeni znesek namenskih
sredstev s 1.500,00 EUR na 2.000,00 EUR.

Obrazložitev:

Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev je na svoji 1. redni seji dne 23.1.2019 predlagal Amandma št. 1
k Letnemu programu športa v Občini Trzin za leto 2019, in sicer predlaga spremembo višine namenskih sredstev za
športno prireditev Tek Petra Levca s 1.500,00 EUR na 2.000,00 EUR. Pri sestavi navedenega Letnega programa
športa je namreč prišlo do tehnične napake in je bila pomotoma zapisana napačna višina sredstev za navedeno športno
prireditev. V sprejetem proračunu za leto 2019 je za Tek namenjenih 2.000,00 EUR.
župan
Peter Ložar, l.r.«

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: Miha PANČUR/SDS/, župan Peter LOŽAR, Alenka MARJETIČ
ŽNIDER/Odgovorni, aktivni občani Trzina/ in Matjaž ERČULJ/Strokovni sodelavec VII/2-II/.
Po razpravi so člani občinskega sveta najprej glasovali o Amandmaju št. 1 k Letnem programu športa
v Občini Trzin za leto 2019 in ga soglasno (13 glasov »za«) sprejeli.
V nadaljevanju so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli še:
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019
v predloženem besedilu, vključno s sprejetim amandmajem.
Letni program športa v Občini Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 5/
Kratko obrazložitev pod to točko je podal župan.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Klavdija
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Anton PERŠAK,
predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Svetnice in svetniki so soglasno (13 glasov »za«) sprejeli
SKLEP
o višini dotacij političnim strankam za obdobje 2019-2022
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se
dodelijo sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranki pripada letno 2,90 EUR na glas volivca, ki je glasoval za to stranko.
Do sredstev iz proračuna Občine Trzin je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj polovico
glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin.
2. člen
Letni obseg sredstev iz proračuna Občine Trzin, ki so namenjena za financiranje političnih strank
ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trzin opredeljeno po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto
(primerna poraba).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja pa se od
01.01.2019 dalje.
4. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o višini dotacij političnim strankam za obdobje
2015 – 2018 (Uradni vestnik OT, št. 11/14).
K točki 6/
Župan je na kratko predstavil razloge za sprejem Sklepa o povprečni gradbeni ceni za leto 2019 v
Občini Trzin.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora
za finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
O POVPREČNI GRADBENI CENI ZA LETO 2019 V OBČINI TRZIN
a) Povprečna gradbena cena za 1 m² neto tlorisne stanovanjske
površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
na območju Občine Trzin na dan 01.01.2019 znaša
EUR/m²

1.080,00

Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31. 12. 2018, uporabljajo pa se od 01. 01. 2019 dalje.
K točki 7/
Tudi pod to točko je kratka pojasnila podal župan.
Stališči delovnih teles sta podala predsednika Statutarno-pravne komisije in Odbora za finance in
premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN OBČINSKE TAKSE
1. Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2019 znaša 0,07 EUR.

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

pa se od 1. januarja 2019 dalje.
K točki 8/
Predlog Finančnega načrta glasila Občine Trzin Odsev za leto 2019 in predlog Cenika za Odsev za
leto 2019 je navzočim predstavil župan.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Dunja
ŠPENDAL, predsednica Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine
ter Anton PERŠAK, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predloženim Finančnim načrtom glasila Občine Trzin Odsev
za leto 2019, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku
35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2019, ki je sestavni del finančnega načrta.
Objavljeni Cenik velja samo v primeru, če trženje oglasnega prostora v Odsevu izvaja Občina;
kolikor je oglasni prostor zakupljen, zakupnik sam določi svoj cenik.
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin in velja v času veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2019.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Finančni načrt glasila Odsev in Cenik za Odsev za leto
2018 (Uradni vestnik OT, št. 13/17).
FINANČNI NAČRT GLASILA OBČINE TRZIN ODSEV ZA LETO 2019
v EUR
PRIHODKI
305,00 EUR
ODHODKI
Redna številka (9) Dvojna številka
Urednik - fiksni del
482,25
0,00
Avtorski honorarji za članke
975,26
1.026,16
(ocena)
Lektoriranje (ocena)
309,76
319,16
Fotografije + naslovnica (ocena)
190,00
220,00
Tisk Odseva
1.207,80
1.317,60
Raznos (10 raznosov)
190,00
300,00
Vezava izvodov (ocena)
Izredna številka oz. nepredvideni
stroški
Skupaj

10 številk
4.822,50
9.803,50
3.107,00
1.930,00
12.187,80
2.010,00
60,00
1.079,20
35.000,00

Honorarji (v EUR):
Urednik – fiksni del (bruto znesek za 1 številko)
Pisanje člankov (bruto znesek za 1 znak)

482,25
1 znak = 0,00806 €

Ocena znakov na številko max. 121.000

975,26 €

Lektoriranje (bruto znesek za 1 znak)

1 znak = 0,00256 €

Ocena znakov na številko max. 121.000

309,76 €
b: 7,92 €
b/nasl.: 15,83 €

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo)

CENIK
Promocijski članki, dodatna volilna sporočila (v EUR, brez DDV):
velikost strani:
Cela
tri četrtine
Polovica
Tretjina
Četrtina
Šestina
Osmina
Šestnajstina
Naslovnica:
velikost strani:
Četrtina
Šestina
Osmina

b oglas
442,30
252,70
266,30
144,40
158,00
90,30
94,80
40,60

ogl.čl.
176,00
162,50
112,80
85,70

b oglas
212,10
162,50
116,10

vlaganje oglaševalskih prilog: 50% cene po ceniku
mali oglasi:
do 10 besed
vsaka naslednja beseda

Cena
3,00
0,60

p.c.izvoda:
1 izvod

cena
1,50

popusti ob sklenitvi letnih pogodb:
10% za 3 oglase letno

20% za 5 do 10 oglasov letno
25% za 11 oglasov letno
K točki 9/
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Klavdija Tretjak, je predstavila
predlog komisije za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trzina in predstavnika Občine
Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod. Komisija
predlaga, da se za člane Nadzornega odbora Občine Trzin imenujejo: Marcel Koprol, Tomaž
Urbančič, Miro Markič, Sabina Zupan in Blanka Jankovič; za predstavnico Občine Trzin v Svet
lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod pa Tatjana Borec.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno-pravne komisije; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
(Odbor je potrdil predlagano kandidatko Tatjano Borec s 4. glasovi za in enim vzdržanim. Članica
odbora ga. Meljo je imela pomisleke glede strokovnosti kandidatke.)
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje o dveh sklepih.
Najprej je bil soglasno (13 glasov »za«) sprejet
SKLEP
o imenovanju članov Nadzornega odbora
Občine Trzin
1. Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin so bili imenovani: Marcel Koprol, Tomaž
Urbančič, Miro Markič, Sabina Zupan in Blanka Jankovič.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Nato je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet
SKLEP
o imenovanju predstavnice Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija-vzhod
1. Občinski svet Občine Trzin, do imenovanja novega predstavnika, imenuje gospo Tatjano
Borec za predstavnico Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija-vzhod.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Ker so bile zaključene vse točke dnevnega reda, je župan sejo ob 18:39 uri zaključil.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

