
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
 
Številka: 3iz-00/2017 
Številka zadeve: 9000-0006/2017- 
Datum: 17.11.2017 
 

ZZAAPPIISSNNIIKK  
 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, 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, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl. US), 23. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 33. in 42. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  
 
NAVZOČI:   /Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/   
  
Župan: 
gospod Peter LOŽAR /Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/. 
 
Člani OS: gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, 
gospod Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Dunja 
ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša 
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija 
TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za 
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, 
lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha 
PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista 
združeni Trzin/.  
 
 
Odsotnost opravičil gospod Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/. 
 
Občinska uprava:  
ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Barbara GRADIŠEK in ga. Marjeta TRSTENJAK. 
 
Odsotnost opravičili: / 
 
Navzoči vabljeni:  

 v. d. direktorice Osnovne šole Trzin, ga. Jana KLOPČIČ, pri 1. točki dnevnega reda, 

 predstavnica računovodstva IPSE, ga. Milena ŠRAJ, pri 1. točki dnevnega reda, 

 odgovorna urednica glasila Odsev, gospa Vesna SIVEC POLJANŠEK, pri 1. točki dnevnega 
reda, 

 predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin, g. Marcel KOPROL, pri 1. točki dnevnega reda. 
 
Opravičeno odsotni: / 
 
Neopravičeno odsotni: / 

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


 

Ostali vabljeni:  / 
 
Ostali navzoči: / 
 
Na začetku seje je bilo navzočih 11 občinskih svetnikov in svetnic. 
 
Pred odločanjem o dnevnem redu, je župan na kratko pojasnil, da je bila izredna seja prvenstveno 
sklicana zaradi rokov, ki so določeni v postopku izbire ravnatelja osnovne šole. Pod prvo točko pa je 
uvrstil še spremembo cene vrtca. Pove, da je prejel pobudo SDS in Liste za trajnostni razvoj Trzina – 
Tone Peršak in sokrajani, da se na cene uvede subvencija. Ob tem opozarja, da bo v vsakem primeru 
potrebno sprejeti ceno, preden bodo potekali pogovori o potencialni subvenciji. Meni, da je prav, da 
se o tem vsaj razpravlja, tudi, če se na tej seji sklep ne sprejme.     
 
 
Odločanje o dnevnem redu 3. izredne seje:    
 

 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 3. izredne seje: 
Predlogov za umik točk ni bilo. 
 

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 3. izredne 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 2 točki. 
 
Soglasno (z 11. glasovi »za«) je bil sprejet   
 
DNEVNI RED: 

1. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica; 
2. Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za 

imenovanje.   
 
 
Seji se je pridružil svetnik g. Romeo Podlogar/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ (ob 17.03 uri). 
Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. 
 
 
K točki 1/ 
 
Kratka pojasnila k prvi točki dnevnega reda je podal župan, podrobneje pa je predlog predstavila Jana 
Klopčič, v. d. ravnateljice Osnovne šole Trzin.  
   
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev (Odbor se strinja s 
sklepom: 4. člani za, en vzdržan.) ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.  
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Peter LOŽAR, 
župan, gospa Jana KLOPČIČ/v.d. ravnateljice Osnovne šole Trzin/, gospa Alenka MARJETIČ 
ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in gospod Romeo 
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.   
 
 



 

Med razpravo je ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih 
občanov/ obrazložila svoj glas. Glasovala bo proti sklepu oziroma proti povišanju cene. Strinja se s 
tem, kar je povedal g. Rado Gladek. Želi pa poudariti, da gre za povečanje 8.084,00€ na mesec ali 
97.000,00€ na leto. Če tega sklepa občinski svet na tej seji ne sprejme, pomeni, da teh 8.000,00€ v 
tem in prihodnjem mesecu, v skladu z obstoječo zakonodajo, prevzame občina, ustanoviteljica vrtca. 
Pri tem gre za odločitev občinskega sveta, ali se že na tej seji odloči o tem, da podeli neke vrste 
subvencijo. Predlaga, da občinski svet to naredi, ker je to tudi modro, saj občinski svet ne more 
nastopiti nasproti staršem na način, da bo najprej ceno za 10% zvišal, čez dva meseca pa znižal. 
Občina naj prevzame ta strošek in na naslednji redni seji že odloča o predlagani subvenciji. Meni, da 
je to edino pravilno, tudi vsled tega, kar je povedal g. Gladek. Nepravilno bi bilo staršem podajati 
tako informacijo, da se danes povečuje, jutri pa se bo zmanjšalo. Če je namen, da se subvencija 
sprejme, naj občinski svet danes tega sklepa ne potrdi in tako že z naslednjim mesecem staršem 
omogoči to subvencijo v skupnem znesku 8.000,00€ za mesec december. Če se bo o subvenciji 
odločalo na naslednji seji, ki bo meseca decembra, bodo imeli starši lahko že od januarja naprej, 
subvencionirano ceno za posameznika. S tem obrazloži svoj glas. Glasovala bo proti. Predlaga, da 
občina že ta mesec prevzame strošek 8.000,00€.         
 
 
Po končani razpravi župan prekine točko v skladu s 63. členom Polovnika Občinskega sveta Občine 
Trzin. Točko prekine, ker so potrebna usklajevanja. Obravnava se bo predvidoma nadaljevala na 
naslednji redni seji.     
 
Po končani prvi točki so sejo zapustile: ga. Jana Klopčič, v.d. ravnateljice OŠ Trzin; ga. Milena Šraj, računovodstvo 
IPSE in ga. Marjeta Trstenjak, referent I. 
 
 
K točki 2/ 
 
Pred obravnavo 2. točke dnevnega reda župan predlaga, da se seja, zaradi varstva osebnih podatkov, 
zapre za javnost. Občinski svet povpraša: Kdo je za, da se seja v tej točki zapre za javnost?  
 
ZA – 12  
PROTI – 0 
 
Soglasno (12. glasov »za«) je bil sprejet predlog, da se seja v tej točki zapre za javnost.   
 
Po glasovanju so sejo zapustili: ga. Vesna Sivec Poljanšek, odgovorna urednica glasila Odsev; ga. Polona Gorše 
Prusnik, direktorica občinske uprave, g. Marcel Koprol, predstavnik nadzornega odbora in svetnik g. Miha Pančur 
(ob 17.25 uri). Prisotnih je 11 članov občinskega sveta.     
 
 
Seja se je nadaljevala s predstavitvijo Mnenja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Trzin, ki 
izpolnjujejo pogoje za imenovanje. Mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
je podala Klavdija Tretjak, predsednica komisije. 
 
Med predstavitvijo mnenja se je seji zopet pridružil svetnik g. Miha Pančur (ob 17.28 uri). Prisotnih je 12 članov 
občinskega sveta.     
 
V nadaljevanju župan predlaga prekinitev seje, če bi kdo izmed svetnikov še želel pregledati življenjepise in programe 
kandidatov. Ker nihče izmed svetnikov ne potrebuje prekinitve, se seja nadaljuje.  
  
Stališči delovnih teles sta podala: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Marjeta 
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev. 



 

Razpravljal ni nihče. 
 
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet 
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Trzin je podal mnenje k vsem kandidatom za ravnatelja Osnovne šole 

Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje. 
 
2. Mnenje o vseh kandidatih bo posredovano Svetu Osnovne šole Trzin.    
 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
   
 
Po končani zadnji točki dnevnega reda je župan ob 17.34 uri sejo zaključil.   
 
 
Zapisala:                       ŽUPAN: 
Barbara GRADIŠEK                                                  Peter LOŽAR   


