OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 23-00/2017
Številka zadeve: 9000-0007/2017Datum: 08. 01. 2018; popravek 21.02.2018
ZAPISNIK
23. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 20. decembra 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) in 41. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04).
NAVZOČI:

/Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/

Župan:
gospod Peter LOŽAR /Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/.
Člani OS: gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/,
gospa Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod
Anton KRALJ/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša
REPŠE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija
TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za
zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin,
lista odgovornih aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha
PANČUR/SDS/, gospa Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/, gospod Valentin KOLENC/Lista
Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni Trzin/.
Odsotnost opravičili:/
Neopravičeno odsotni: /
Občinska uprava:
Ga. Polona GORŠE PRUSNIK, ga. Bojana LENARŠIČ, g. Andrej GRIL in ga. Barbara
GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 predstavnica podjetja Realis tehnološke rešitve, d.o.o., ga. Ana STIPLOŠEK, pri 6. točki
dnevnega reda,
 predstavnica Nadzornega odbora Občine Trzin, ga. Maja PRAH.
Opravičeno odsotna: odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK.
Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /

Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih 12 občinskih svetnikov in svetnic.
Pregled in potrditev zapisnikov 22. redne seje in 3. izredne seje:


zapisnik 22. redne seje:

Pripomb na zapisnik 22. redne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta z 11. glasovi »za«
in nobenim »proti« sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 18. 10. 2017, se sprejme in
potrdi.


Zapisnik 3. izredne seje:

Pripomb na zapisnik 3. izredne seje ni bilo, zato so člani in članice občinskega sveta z 11. glasovi »za«
in nobenim »proti« sprejeli naslednji
SKLEP
Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trzin, z dne 15. 11. 2017, se sprejme in
potrdi
Odločanje o dnevnem redu 23. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 23. redne seje:
Župan Peter LOŽAR kot predlagatelj umika 1. točko dnevnega reda z naslovom: Sprejem predloga
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za manjše območje znotraj enote
urejanja prostora ST 5/1-3 KRIŽIŠČE JV - 1. del. Točko umika zaradi neusklajenosti med
Ministrstvom za okolje in prostor, ki je že potrdilo poplavno študijo in Agencijo Republike Slovenije
za okolje (ARSO), ki ima s to študijo še nekaj težav, oziroma zato, ker zaradi medsebojnih
pregovarjanj med omenjenima dvema službama, občina še ni prejela končne potrditve tudi s strani
Agencije Republike Slovenije za okolje.
Ker je točko umaknil predlagatelj, ni glasovanja.
Drugih predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 23. redne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 13 točk. Zaradi umika točke z dnevnega reda, se
vse točke preštevilčijo.
Soglasno (12 glasov »za«) je bil sprejet

DNEVNI RED:
1. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
2. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica;
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za
gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Trzin – prva obravnava;
4. Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin – skrajšani postopek;
5. Sklep o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za
obdobje 2014 do 2017;
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin – druga
obravnava;
7. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Trzin;
8. Predlog Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2018 in predlog Cenika za Odsev za
leto 2018;
9. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Trzin za leto 2018;
10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019;
11. Predlog Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek;
12. Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 – prva obravnava;
13. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.
K točki 1/
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:
1) Gospod Rado GLADEK/SDS/:
a) Prva pobuda se nanaša na zdravnika. Na svetnika se je obrnilo več občanov, ki so
zadovoljni s sedanjo zdravnico in bi želeli, da ostane v Trzinu. Vendar pa naj
zdravnica še ne bi imela urejenega statusa, oziroma še nima zagotovila, da bo zares
ostala v Trzinu, zato prosijo, če obstaja kakršnakoli možnost, da občina kakorkoli
vpliva na to, da se sprejme odločitev in, da zdravnica ostane. Po izjavah
uporabnikov, naj bi se tudi ona dobro počutila v Trzinu, tako, da je zadovoljstvo
obojestransko in bi bilo smiselno, da občina kot soustanoviteljica, skuša kaj storiti.
G. župan odgovori, da so v zvezi s tem že potekali pogovori. Na začetku je bilo kar nekaj težav, da
so sploh uspeli dobiti zdravnico, ki bi bila pripravljena priti v Trzin. V zadnjem času pa je s strani
občanov slišati pohvale in splošno zadovoljstvo z omenjeno zdravnico. Tudi sam jo lahko pohvali.
Krajši pogovori z direktorjem zdravstvenega doma so že potekali in načeloma naj bi bilo
dogovorjeno, da ostane v Trzinu. Seveda bo pa občina takoj po novem letu še pisno zahtevala
sestanek, na katerem se bo točno definiralo, da omenjena zdravnica ostane v Trzinu.
b) Druga pobuda zadeva varnost v Trzinu. V zadnjem času se pojavlja kar veliko
vlomov v lokale, kolesarnice, kleti, hiše… in občani so glede tega zaskrbljeni.
Kolikor je bil z njimi v kontaktu, jih je sicer skušal miriti, vendar je dejstvo, da se na
Sosvetu za varnost statistično ugotavlja, da zadeva ni alarmantna, na drugi strani pa
se skoraj vsakodnevno sliši, da se je zgodila kakšna manjša lumparija. Občani
apelirajo na občino, da poskuša kaj storiti v tej smeri. Želja je, da bi se na primer
povečalo število hodov policistov, mogoče bi v določenih delih kraja lahko
vzpostavili video nadzor in varnostno službo. Daje v razmislek, kaj bi bilo možno v
tej smeri narediti, da bi se med občani povečal občutek varnosti.

G. župan pove, da so o tem že večkrat potekali pogovori. Pohvali dobro sodelovanje s policijo, tudi
glede na njihove zmožnosti. Kadrovska podhranjenost je namreč prisotna tudi na tem področju.
Ljudje se v zadnjem času ne odločajo prav pogosto za ta poklic, kar je seveda opazno že v vseh
strukturah policijskega delovanja. Skušali bomo storiti kaj v tej smeri, da bi za začetek bila vsaj
policija malo več prisotna. Kar zadeva kamere, pa je to bolj kompleksno vprašanje. Pohvali tudi
sedanjo varnostno službo, saj meni, da delajo dobro in pogledajo tudi malce širše, kot pa je
dogovorjeno s pogodbo. Dejstvo pa je, da ni potrebno prav veliko, da nekdo vlomi. Znano je, da se
vlomi dogajajo v valovih in, da je praznično obdobje še malce bolj kritično, saj so ljudje več z doma.
Bo potrebno razmisliti kaj je možno storiti v tej smeri.
c) Vprašanje, ki zadeva bivalno enoto. Med občani je hitro zaokrožila novica, da je
bivalna enota, zaradi smrti uporabnice, prazna. Kaj se namerava storiti s to bivalno
enoto?
Po besedah g. župana je bivalna enota sama po sebi res namenjena temu, da se intervencijsko
rešujejo težave, ki se zgodijo kateremu izmed občanov Trzina. Bivalna enota je bila šele pred kratkim
izpraznjena, tako, da jo je občina ravno prejela nazaj urejeno in pripravljeno. Sedaj bo komisija
pregledala prispele vloge, predvsem socialni status, nujnost in ostale podobne okoliščine. Trenutno
sta na občino prispeli dve vlogi. V januarju pa se bodo pregledale vse vloge, ki bodo prispele.
d) Podaja še dve pobudi, ki pa naj bi bili v tem času že realizirani. Občani so se
pritožili nad višino žive meje, ki sega od novega parkirišča proti cerkvi in bi jo bilo
z varnostnega vidika smiselno znižati. Zadeva je bila med tem že urejena. Ravno
tako naj bi že počistili hlode, ki so jih opazili v jarku ob Beli cesti. Pred časom je
nekdo pri čiščenju gozda začasno odložil hlode v jarek ob cesti, kar bi v primeru
večjega dežja lahko predstavljalo težave.
Kar zadeva živo mejo, g. župan potrdi, da je sedaj zadeva urejena in, da je občina kar nekaj časa
pozivala lastnika, da to uredi. Glede Bele ceste pa je večna težava v tem, da se je potrebno zavedati,
da je to gozd in gozdna cesta. Vsi uporabniki naj bi tudi vedeli, kako se pravilno očisti, da se ne ovira
drugih in podobno, vendar vedno obstaja kdo, ki tega ne upošteva. V takih primerih občani hitro
obvestijo občino, ki takoj posreduje naprej na Zavod za gozdove, ki to potem ureja. Meni, da je tudi
okrajni gozdar precej motiviran in se te zadeve kolikor je možno hitro rešujejo.
Med županovim odgovorom je sejo na kratko zapustil svetnik g. Romeo Podlogar (ob 17.08 uri). Prisotnih je 11
članov občinskega sveta. Svetnik se je na sejo vrnil še pred pobudo ge. Tretjak (ob 17.10 uri). Prisotnih je 12 članov
občinskega sveta.
2) Gospa Klavdija TRETJAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in
sokrajani/:
Na osnovno šolo Trzin prihaja vedno več prošenj za pomoč pri plačevanju prehrane
in ekskurzij za otroke, zato vsem svetnicam in svetnikom podaja pobudo, da se
odrečejo decembrski sejnini in jo v celoti namenijo skladu Osnovne šole Trzin, kjer
se bo znesek porabil izključno za plačilo prehrane otrok iz socialno ogroženih družin.
G. župan pojasni, da je pri sejninah v vsakem primeru potrebno vedeti, da se davki zagotovo
obračunajo. Sejnina je namenjena svetnikom in davki se obračunajo. Če bi želeli, da gre znesek
neposredno na sklad, bi bilo to potrebno rešiti z nekakšno izjavo. Druga možnost pa je, da vsak sam
posebej nakaže znesek na sklad.

Vključi se ga. Dunja ŠPENDAL/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, ki
pove, da je bil pred kratkim enak primer pri Odsevu in, da ni bilo možno. Nekdo mora sredstva
prejeti na svoje ime, odvedene morajo biti vse dajatve, kaj pa potem posamezniki naredijo s tem
denarjem, pa je njihova stvar. Pri Odsevu je bilo to ravno v tem mesecu in meni, da je postopek
enak.
Ga. Tretjak poudari, da naj to stori, kdor želi in meni, da se svetniki eni sejnini na leto lahko
odrečejo v dobrobit otrok, ki res ne zmorejo plačati.
G. župan meni, da bi šlo verjetno bolj v smeri, da to stori vsak zase, kljub temu, pa se bo na občini
preverilo ali je možno nameniti neposredno. O tem bodo svetniki obveščeni po elektronski pošti.
3) Gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
Koliko štipendij je bilo podeljenih dijakom in študentom v tem mandatu? Podatki naj
bodo navedeni po letih. Na podlagi katerih kriterijev so bile podeljene štipendije? Ali
so vsi dijaki in študentje, ki so prejeli štipendije, le te obdržali? Ali so člani Odbora za
kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev pregledali vloge za štipendije?
Seji se je pridružila svetnica ga. Nuše Repše/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ (ob
17.14 uri). Prisotnih je vseh 13 članov občinskega sveta.
G. župan odgovori, da razpisna komisija vedno pregleda vse prispele vloge, ki so pravočasne,
popolne in pozove tiste, ki so oddali nepopolne vloge, da jih dopolnijo. Konstantno je razpisanih 10
štipendij. Kar zadeva statistiko, pa jo bo pripravila ga. Trstenjak. Na občini so bili v zadnjem času že
pogovori o tem, da bo potrebno preveriti pravilnike oziroma razpise, saj so nekatere stvari že
zastarele, nekatere malo nedefinirane, o čemer je bilo govora že tudi na odboru. Zagotovo bo
spomladi potrebno pravilnik na novo definirati, kar bo naloga odbora.
G. Kralj doda, da je veljavni Pravilnik za podeljevanje štipendij popolnoma nerazumljiv, oziroma ni
logičen, saj so zahteve večje, kot za dodelitev Zoisove štipendije. Za Zoisovo štipendijo je dovolj
srebrno priznanje, v Trzinu pa se zahteva zlato priznanje na državnem nivoju. Slišati je tudi, da se
podeljuje štipendije tudi za zlato priznanje za bralno značko.
G. župan ponovno poudari, da bo potrebno odpreti pravilnik in ga pregledati. Vsa leta do sedaj,
razen tistega leta, ko je bilo malo več prijav, ker država ni podeljevala štipendij, je bilo tako, da
kolikor je prispelo vlog, toliko je bilo tudi podeljenih štipendij. Spomladi bo potrebno ta pravilnik
odpreti in ga na novo definirati.
G. Kralj meni, da morajo člani Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev te vloge
preverjati.
G. župan ponovno poudari, da jih pregledajo. Uradnik samo preveri, če je vloga pravočasna in
popolna ter pozove, medtem ko razpisna komisija potem pregleda prispele vloge in se do njih
opredeli. Komisija je sestavljena iz članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev in
dveh uradnikov.
4) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
Že tretjič podaja pobudo, ki jo je podal tudi na Statutarno pravni komisiji, da se
izvede referendum, da se ugotovi kakšen volilni sistem in kakšno število svetnikov bi
bilo najbolj primerno v občini Trzin. Predvideva, da ta referendum ne bi prinesel

nobenih dodatnih stroškov ali pa bi bili ti minimalni, glede na to, da začnejo teči
postopki za to, da se izvede referendum, v okviru volitev v državni zbor. Mnenja je, da
se Statutarno pravna komisija trudi, da opravi svojo osnovno nalogo, ki je, da poskrbi
za usklajen Statut Občine Trzin in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin. Na
začetku mandata je bilo govora o tem, da se bo to naredilo že v prvem letu ali zelo
hitro, pa se je kljub temu vse skupaj zavleklo. Ustavilo se je ravno pri problematiki
volilnega sistema, za katerega je Svetniška skupina Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov, podala predlog, da se spremeni v večinskega, tako, da bodo ljudje
točno vedeli koga volijo, da ne bo tako kot je sedaj, ko ljudje volijo listo za trajnostni
razvoj Toneta Peršaka, zadaj pa so ljudje, ki jih niti ne poznajo. Meni, da je za tak
manjši kraj, kot je Trzin, prav, da se neposredno voli človeka, ki je potem član
občinskega sveta in odloča o vseh pomembnih stvareh. Pobudo je podal že na
Statutarno pravni komisiji in jo sedaj ponovno že tretjič podaja na občinskem svetu.
Na podlagi tega, ko se bodo ugotovile želje in mnenje ljudi, bo občinski svet lahko že
v tem mandatu naredil osnovno domačo nalogo in uskladil Statut Občine Trzin z
zakonodajo in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin z zakonodajo in Statutom
Občine Trzin. Tako kot je gospod, ki je napisal ta statut in poslovnik in sedaj piše
zakone na državni ravni, napisal tako, da se niti ne ve kdaj je sprejet določen sklep,
saj, če se primerja statut in poslovnik, ni jasno ali je večina opredeljenih ali večina
prisotnih. To je potrebno uskladiti in narediti domačo nalogo. Volja za to je, kljub
temu, da je že proti koncu mandata.
G. župan opozarja, da Državna volilna komisija tega ne počne in, da je potrebno sestaviti Občinsko
volilno komisijo, kar pomeni, da so stroški takšni, kot bi bili, če bi se referendum izpeljal posebej.
Zato ni potrebno govoriti o tem, da se bo referendum izpeljal brez stroškov obenem z
državnozborskimi volitvami. Druga stvar pa je težava pri večinskem sistemu, saj se vsak mandat vsaj
en svetnik zamenja, kar pomeni, da je potem potrebno vsakič znova izpeljati nove volitve.
G. Podlogar poudari, da je podal pobudo in meni, da je prav, da se ljudi o tem povpraša in ljudje
bodo povedali. Če je določen strošek potreben, je pač potreben. Ali pa, če se reče, da so vsi tisti, ki
so bili izvoljeni, pred volitvami vse povedali in ljudi povprašali o vsem ter točno zastopajo njihove
interese. V nekaterih občinah so že naredili tako, da se zmanjša število svetnikov, da so svetniki res
osebno odgovorni in se ne skrivajo pod imeni ljudi, ki jih niti v občinskem svetu ni.
G. župan opomni, da pobude niso razprava in odgovori, da bo zadevo ponovno preveril. V kolikor
pa prejme pobudo s podpisi vsaj sedmih svetnikov, pa gre zadeva takoj naprej.
K točki 2/
Amandma k Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica je
predstavil župan. Gre za nadaljevanje točke, ki je bila prekinjena na 3. izredni seji občinskega sveta,
dne 15.11.2017. Besedilo Amandmaja št. 1 se glasi:

»ŽUPAN

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 01.01.2018 znašajo:



za I. starostno obdobje: 494,73 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR
za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 357,89 EUR, stroški živil v ceni 41,30
EUR.
2.
(subvencija cene 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, se plačilo dodatno zniža tako:
- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 5 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu,
- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 4 % nižjo ceno
programa v svojem dohodkovnem razredu.
Subvencija cene programa iz prejšnjega odstavka velja od 1.1.2018 do 31.12.2018.
3.
(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.
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. 09-01/2015 z dne 11.11.2015 (Uradni vestnik OT, št. 9/2015
z dne 12.11.2015).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
01.01.2018.«

Obrazložitev:
Z amandmajem se zaradi prekinitve obravnave točke na izredni seji občinskega sveta Občine Trzin dne 15.11.2017
določi veljavnost sklepa o določitvi cene iz 1.12.2017 na 1.1.2018, vključi se dodatna subvencija staršem otrok v
našem vrtcu in zaradi preglednosti se doda še določilo glede odsotnosti ter uveljavljanja bolniških in počitniških
rezervacij.

Peter Ložar, l.r.
Župan«

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev in Anton KRALJ,
predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razprava o Amandmaju št. 1 k predlogu: Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista
odgovornih aktivnih občanov/, župan Peter LOŽAR, Rado GLADEK/SDS/ in Romeo
PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.
Po krajši razpravi je bil s 7. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet Amandma št. 1 k Sklepu o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v OŠ Trzin, Enoti vrtec Žabica.
Nato je sledilo glasovanje o osnovnem sklepu, ki se spremeni in dopolni v skladu s sprejetim
Amandmajem št. 1.
S 7. glasovi »za« in 1. »proti« je bil sprejet
SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica
1.
(cena programa)
Občinski svet Občine Trzin na podlagi predloga Osnovne šole Trzin določa, da cene programov
predšolske vzgoje mesečno na otroka s 01.01.2018 znašajo:



za I. starostno obdobje: 494,73 EUR, stroški živil v ceni 40,72 EUR
za II. starostno obdobje, oddelek 3-4 in kombiniran oddelek: 357,89 EUR, stroški živil v
ceni 41,30 EUR.

2.
(subvencija cene 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, se plačilo
dodatno zniža tako:
- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 5 % nižjo ceno programa v svojem
dohodkovnem razredu,
- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 4 %
nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
Subvencija cene programa iz prejšnjega odstavka velja od 1.1.2018 do 31.12.2018.
3.
(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.
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. 09-01/2015 z dne 11.11.2015 (Uradni vestnik OT,
št. 9/2015 z dne 12.11.2015).
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 01.01.2018.
Seji se je pridružil g. Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.
K točki 3/
Razloge za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Trzin v prvi obravnavi je predstavil Andrej Gril, višji svetovalec župana za
gospodarske javne službe.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton KRALJ,
predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljali so: Rado GLADEK/SDS/, župan Peter LOŽAR, Andrej GRIL/višji svetovalec
župana za gospodarske javne službe/ in Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov/.
Občinski svetnice in svetniki so z 8. glasovi »za« in 1. »proti« sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine je sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Trzin v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo
obravnavo.
Pri pripravi predloga za drugo obravnavo naj upošteva pripombe, ki so bile podane na seji
občinskega sveta.
K točki 4/
Višji svetovalec župana za gospodarske javne službe Andrej Gril je predstavil tudi razloge za sprejem
Odloka o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Trzin po skrajšanem postopku.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranja, občinska priznanja, proslave in promocijo
občine ter Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljala sta Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in Andrej
GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/.
Sledilo je glasovanje. Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval in sprejel predlog Odloka o spremembi Odloka o grbu in
zastavi Občine Trzin po skrajšanem postopku.
Po glasovanju je sejo zapustil g. Andrej Gril.
K točki 5/
Župan je na kratko predstavil predlog pod to točko dnevnega redaStališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Marjeta
ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Anton KRALJ,
predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
o podaljšanju veljavnosti Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje
2014 do 2017
Občinski svet Občine Trzin (v nadaljevanju občina) s tem sklepom podaljšuje veljavnost Lokalnega
programa za kulturo v Občini Trzin za obdobje 2014-2017 za čas do sprejema novega občinskega
lokalnega programa za kulturo, vendar najkasneje do konca leta 2021.
V skladu z določbo prejšnjega odstavka tega sklepa se v besedilo Lokalnega programa kulture v
Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017 vnesejo naslednje spremembe in dopolnitve:
1.
V naslovu »Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017« se letnica »2017«
nadomesti z letnico »2021«.
2.
V besedilu 2.2 točke se za zadnjo povedjo doda besedilo: »Občina Trzin je tudi ena izmed
soustanoviteljic Glasbene šole Domžale.«.
3.
V besedilu 2.5 točke se za zadnjo povedjo doda besedilo: »V programskem obdobju si bo občina
prizadevala filmsko umetnost približati mladim v okviru spodbujanja organizacije interesnih
dejavnosti oziroma delavnic, poleg tega bo spodbujala organiziranje dogodkov za predvajanje
animiranega oziroma mladinskega filma (festivali, bienali, dnevi).«.
4.
V besedilu točke 2.6 se za drugo povedjo doda novo besedilo: »V programskem obdobju se bodo
vodili postopki za razglasitev nepremične kulturne dediščine v Občini Trzin in sicer Cerkev Sv.
Florijana ter prazgodovinske naselbine Onger.« in v naslednji povedi doda: »izvajanje ukrepov na tem
področju«. Prav tako se črta besedilo zadnje povedi te točke: »obdobju 2014 do 2017« in nadomesti z
naslednjim besedilom »prihodnjem obdobju«.

5.
V besedilu 2.7. točke se črta besedilo »lokalni TV program«.
6.
V besedilu 5. točke se črta besedilo »2014 do 2017« in nadomesti z naslednjim besedilom »do 2021«.
Črta se tudi besedilo »V letih 2014 in 2015 je potrebno tudi dokončno ustrezno opremiti spominskomuzejski del Jefačn'kove domačije.«.
7.
V besedilu 6. točke se črta besedilo »v letih 2014 do 2017« in nadomesti z naslednjim besedilom: »v
programskem obdobju«.
8.
V besedilu 8. točke se črta besedilo prvega odstavka »Kot del tega programa se uresničuje tudi Letni
program kulture v Občini Trzin za leto 2014 (Ur.v. O.T. št. 7/13)«.
V drugem odstavku se črta beseda »sprejemu« in se nadomesti z besedo »podaljšanju«.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Seji se je pridružila ga. Ana Stiplošek, predstavnica podjetja Realis, d.o.o.
K točki 6/
Uvodno obrazložitev je podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in proračun, ki je
na kratko predstavila tudi deset amandmajev k predlogu odloka.
Besedilo predlaganih amandmajev se glasi:

»ŽUPAN

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trzin
Amandma št. 1 k 2. členu (zazidana in nezazidana stavbna zemljišča):
Črta se besedilo:
»kot jih določa 218. in 218. b člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). «
in se nadomesti z sledečim besedilom:
»kot določajo predpisi o urejanju prostora in predpisi o graditvi objektov.«

Obrazložitev: Ker se predvideva sprememba zakonodaje na temu področju smo se odločili, da opisno opredelimo
pravno podlago.

Amandma št. 2 k 6. členu (splošna merila):

Pred začetkom prvega odstavka 6. člena se doda zaporedna številka (1) in na koncu odstavka se doda drugi odstavek,
katerega celotno besedilo se glasi:
»(2) Za zazidana stavbna zemljišča se upošteva tudi merilo:
- nenamenska uporaba stavbnega zemljišča.«

Obrazložitev: Doda se merilo, ki bo omogočalo točkovanje nenamenske rabe stavbnega zemljišča glede na veljavni
prostorski akt.

Amandma št. 3 k 7. členu (lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča):
V prvem odstavku se črta besedilo:
»evidence Registra nepremičnin «
in se nadomesti z sledečim besedilom:
»evidenc o nepremičninah«

Obrazložitev: Črta se besedilo, ki se nanaša na točno določeno evidenco, ter se vnese splošno poimenovanje evidenc.
Amandma št. 4 k 7. členu (lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča):

V prvem odstavku se v tabeli v prvem stolpcu pri opisu namena črta celotno besedilo in se nadomesti s sledečim
besedilom:
Namen
A – stanovanjski namen
A1 – eno in dvostanovanjske stavbe
Sem spadajo:
- enostanovanjske stavbe,
- dvostanovanjske stavbe,
- garažne stavbe, če se prostor ne uporablja za
opravljanje dejavnosti.
A2 – večstanovanjske stavbe
Sem spadajo:
- tri- in večstanovanjske stavbe,
- stanovanjske stavbe za posebne družbene
skupine,
- garaže v garažni hiši, pokrita in nepokrita
parkirišča, če se prostor ne uporablja za
opravljanje dejavnosti.
Poslovni namen
B – stavbe splošnega družbenega pomena
Sem spadajo:
- stavbe za kulturo in razvedrilo,
- muzeji in knjižnice,
- stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo,
- stavbe za zdravstveno oskrbo,
- stavbe za šport
C – industrijske stavbe
D – gospodarsko-poslovna dejavnost
Sem spadajo:
- gostinske stavbe,
- poslovne in upravne stavbe,
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene,

- stavbe za promet in izvajanje komunikacij,
- rezervoarji, silosi in skladišča.
E – nestanovanjske kmetijske stavbe, če se
uporabljajo za izvajanje kmetijske poslovne
dejavnosti
Sem spadajo:
- stavbe za rastlinsko pridelavo,
- stavbe za rejo živali,
- stavbe za spravilo pridelka,
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe

Obrazložitev: Ker se z uveljavitvijo Pravilnika o dejanski rabi predvideva ukinitev enotne klasifikacije vrste

objektov (CC-SI klasifikacije), šifre dejanske rabe črtamo. Zaradi boljše razumljivosti glede obdavčitve
nestanovanjskih kmetijskih stavb, če se uporabljajo za izvajanje kmetijske dejavnosti, dodamo besedo poslovne, saj se
tovrstni namen odmeri le za opravljanje poslovne kmetijske dejavnosti.

Amandma št. 5 k 7. členu (lega in namen zazidanega stavbnega zemljišča):
V drugem odstavku 7. člena se črta besedilo:
»(dejanska raba 1274) «

Obrazložitev: Ker se z uveljavitvijo Pravilnika o dejanski rabi predvideva ukinitev enotne klasifikacije vrste
objektov ( CC-SI klasifikacije), šifre dejanske rabe črtamo.

Amandma št. 6 k 9. členu (nenamenska uporaba stavbnega zemljišča):

Doda se nov 9. člen (nenamenska uporaba stavbnega zemljišča), katerega besedilo se glasi:
»Neskladnost obstoječega namena s predvidenim, ki ga določa veljaven prostorski akt, se v 1. območju ovrednoti
dodatno s 780 točkami.«
Ostali členi odloka se ustrezno preštevilčijo.

Obrazložitev: Doda se merilo, ki bo omogočalo točkovanje nenamenske rabe stavbnega zemljišča glede na veljavni
prostorski akt.

Amandma št. 7 k 10. členu (določitev višine nadomestila):

V prvem odstavku 10.člena (določitev višine nadomestila ) se črta besedilo:
»in 8. člena tega odloka,«
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
», 8. in 9. člena tega odloka,«

Obrazložitev: Zaradi dodanega merila nenamenska raba stavbnega zemljišča ter dodanega 9. člena odloka, ki se
nanaša na točkovanje tega merila, je potrebno pri določitvi višine nadomestila upoštevati tudi 9. člen odloka.

Amandma št. 8 k 10.členu (določitev višine nadomestila):

Na koncu prvega odstavka se doda besedilo, in sicer:
- »Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča E – nestanovanjske kmetijske

stavbe pa se pomnoži s faktorjem 0,5.«

Obrazložitev: Pravna podlaga ne opravičuje oprostitev odmere nadomestila za kmetijsko poslovno dejavnost, zato

bi se naj le ta odmerjala kot poslovna dejavnost, če ni določeno drugače. Občina se je odločila, da zniža višino točk in
posledično višino odmere za kmetijsko dejavnost, zaradi česar se je odločila za dejavnost E iz 7. člena odloka,
upoštevati tudi faktor 0,5, ki ga dodamo s predlaganim amandmajem.

Amandma št. 9 k 16. členu (prenehanje veljavnosti obstoječega odloka):
Na koncu prvega odstavka se črta besedilo in sicer :

»(Uradni list RS, št. 118/2003).«
in se nadomesti z sledečim besedilom:
»(Uradni vestnik OT, 11/2003).«

Obrazložitev: Pri določanju predpisa je bilo navedeno napačno glasilo ter številka objave.
Amandma št. 10 k 17. členu (uveljavitev odloka):
Celotno besedilo 16. člena se nadomesti z sledečim besedilom:

»Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa
se začne 1. januarja 2018.«
Obrazložitev: Zamenja se celotni člen, saj je bilo navedeno napačno glasilo za objavo ter rok veljavnosti odloka.
Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l.r.«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik
Odbora za finance in premoženje.
V razpravi so sodelovali: Rado GLADEK/SDS/, Bojana LENARŠIČ/višja svetovalka župana za
finance in proračun/, župan Peter LOŽAR, Ana STIPLOŠEK/predstavnica podjetja Realis, d.o.o./
in Alenka MARJETIČ ŽNIDER/ Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/.
Med razpravo ga. Ana Stiplošek/Realis, d.o.o./ opozori na redakcijski popravek v drugem odstavku
4. člena odloka, kjer se 3. člen popravi v 2. člen, tako, da se besedilo glasi: «Površina nezazidanega
stavbnega zemljišča se določi kot površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 2. člena
tega odloka in pogojev vsakokratnega veljavnega prostorskega akta.«
Svetnica ga. Alenka Marjetič Žnider/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ pa
opozori, da v prvem odstavku 4. člena, za besedo »predstavljajo« nekaj manjka. Župan pojasni, da
manjka beseda »evidence« in predlaga redakcijski popravek, tako, da se besedilo prvega odstavka 4.
člena glasi: «Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo evidence, ki jih vodi
Geodetska uprava RS in iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila črpa potrebne podatke.« Obema
predlaganima redakcijskima popravkoma ni nasprotoval nihče izmed svetnikov.
Sledilo je glasovanje o amandmajih.
Izidi glasovanja:
 Amandma št. 1 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 2 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 3 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 4 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 5 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 6 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 7 k predlogu Odloka o nadomestilu
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);

za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini
za uporabo stavbnega zemljišča v občini

 Amandma št. 8 k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 9 k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«);
 Amandma št. 10 k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini
Trzin je bil sprejet soglasno (13 glasov »za«).
Ob koncu je sledilo še glasovanje o sklepu, ki je bil objavljen v gradivu in se mu doda besedilo
vključno s sprejetimi amandmaji.
Soglasno (13. glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 obravnaval in sprejel predlog Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trzin v predlaganem besedilu, vključno s
sprejetimi amandmaji.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Ana Stiplošek, predstavnica podjetja Realis, d.o.o.
K točki 7/
Tudi pri tej točki je obrazložitev podala Bojana Lenaršič, višja svetovalka župana za finance in
proračun.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Anton KRALJ,
predsednik Odbora za finance in premoženje.
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Bojana
LENARŠIČ/višja svetovalka župana za finance in proračun/ in župan Peter LOŽAR.
Člani občinskega sveta so soglasno (13. glasov »za«) sprejeli
SKLEP
O POVPREČNI GRADBENI CENI, POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN VREDNOSTI NEZAZIDANEGA STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2018 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 01.01.2018 znaša

1.080,00

EUR/m²

a) Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
za 1 m² neto tlorisne stanovanjske površine na območju Občine Trzin znašajo:
- za individualno komunalno opremljanje
6.5%
- za kolektivno komunalno opremljanje
7.5%
b) Pri izračunu odškodnin za stavbno zemljišče na
območju Občine Trzin je za posamezna območja potrebno
upoštevati naslednje odstotke od povprečne GC:

70,20
81,00

EUR/m²
EUR/m²

- območje OIC Trzin
- ostala območja Občine Trzin

10,00 – 12,00 % od GC
7,00 – 11,00 % od GC

c) Predlagane cenovne osnove veljajo na dan 31.12.2017, uporabljajo pa se od 01.01.2018 dalje.
K točki 8/
Sledila je obravnava Predloga Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2018 in predloga Cenika za
Odsev za leto 2018, ki ga je navzočim predstavila Bojana Lenaršič.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Edward
Justin JERAK, predsednik Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo
občine ter Anton KRALJ, 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 2018, ki za izid 10 številk z možnostjo ene dvojne številke, načrtuje odhodek v znesku
35.000,00 € in Cenikom Odseva za leto 2018, ki je sestavni del finančnega načrta.
Ta sklep se skupaj s povzetkom Finančnega načrta in Cenikom objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin, veljati pa začne z dnem veljavnosti Proračuna Občine Trzin za leto 2018.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Finančni načrt glasila Odsev in Cenik za Odsev za leto
2017 (Uradni vestnik OT, št. 15/2016).
FINANČNI NAČRT GLASILA ODSEV ZA LETO 2018
v EUR
PRIHODKI

1.400,00 EUR

ODHODKI
Redna številka (9) Dvojna številka
10 številk
Urednik - fiksni del
482,25
0,00
4.822,50
Avtorski honorarji za članke
975,26
1.026,16
9.803,50
Lektoriranje - ocena
309,76
319,16
3.107,00
Fotografije + naslovnica
190,00
220,00
1.930,00
Tisk Odseva
1.185,84
1.426,18
12.098,74
Raznos (10 raznosov)
205,00
300,00
2.145,00
Vezava izvodov (ocena)
70,00
Izredna številka oz. nepredvideni
1.023,26
stroški
Skupaj
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 €

Fotografiranje (bruto znesek za 1 fotografijo)

b: 7,92 €
b/nasl.: 15,83 €

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

čb oglas
230,20
189,60
140,00
108,30
81,30
63,20
49,60
31,60

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

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

ogl.čl.
176,00
162,50
112,80
85,70

K točki 9/
Seja se je nadaljevala z obravnavo Sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Trzin za leto 2018, ki ga je navzočim predstavila direktorica občinske uprave
Polona Gorše Prusnik.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik
Odbora za finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za
leto 2018.
K točki 10/
Tudi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 je na kratko predstavila
Polona Gorše Prusnik.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor ter Anton KRALJ, predsednik
Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
Sprejme se Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019.
K točki 11/
Bojana Lenaršič, višja svetovalka župna za finance in proračun je podrobneje predstavila Spremembe
Proračuna Občine Trzin za leto 2018 – skrajšani postopek in Amandma št. 1 k predlogu. Besedilo
amandmaja se glasi:

»ŽUPAN

Občinskemu svetu
Občine Trzin
Zadeva: Amandma št. 1 k Spremembam Proračuna Občine Trzin za leto 2018
točki II. Posebni del se v bilanci odhodkov na proračunski postavki
0329Subvencioniranje cen za čiščenje odpadne vode znotraj podprograma 15029002- Ravnanje z

1. V

odpadno vodo, spremeni konto tako, da se glasi:

»410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb «
2. V 2. členu Odloka o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018, se v tabeli A. BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV, spremenijo zneski med konti, in sicer:
2.1. znesek v vrstici 410 Subvencije, tako da znaša:
»40.000«
2.2. znesek v vrstici 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom, tako da znaša:
»737.015«

Obrazložitev:
V predlogu Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 je bil uporabljen napačen konto 411923 Sredstva za
sofinanciranje tehničnih pripomočkov invalidom pri proračunski postavki 0329- Subvencioniranje cen za čiščenje
odpadne vode. Z amandmajem spreminjamo konto na 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb. Posledično se znesek uskladi tudi v Bilanci prihodkov in odhodkov.
župan
Peter Ložar, l.r.«
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije (Glede na
pripombo komisije na skrajšan postopek, je bilo glasovanje 3 »za« 1. »proti« in 1 »vzdržan«); Klavdija
TRETJAK, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; Nuša REPŠE,
predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja; Edward Justin JERAK,
predsednik Odbora za gospodarstvo in kohezijo ter Komisije za informiranje, občinska priznanja,
proslave in promocijo občine; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in
trajnostno samooskrbo; Miha PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev;
Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha
PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in
pritožbe in Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Predlog Sprememb
Proračuna s 3. glasovi »za« sprejet, 1 »proti« in 1 »vzdržan«).
Razpravljali so: Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/, Bojana
LENARŠIČ/višja svetovalka župana za finance in proračun/ in župan Peter LOŽAR.
Po razpravi so člani občinskega sveta najprej glasovali o Amandmaju št. 1 k Spremembam Proračuna
Občine Trzin za leto 2018 in ga sprejeli z 8. glasovi »za« in nobenim «proti«.
Sledilo je še glasovanje o osnovnem sklepu, ki se mu doda besedilo vključno s sprejetim
amandmajem. Z 8. glasovi »za« in 1. glasom «proti« je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20.12.2017 obravnaval in sprejel predlog
Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predložen v obliki Odloka o Spremembah
Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga splošnega dela in posebnega dela Sprememb
Proračuna Občine Trzin za leto 2018, predloga Načrta razvojnih programov Občine Trzin za leto
2018-2021 in Obrazložitev Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 kot celote, vključno s
sprejetim amandmajem.

Odlok o Spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavi v Uradnem vestniku Občine
Trzin, drugi sprejeti deli Sprememb Proračuna Občine Trzin za leto 2018 se objavijo na spletni strani
Občine Trzin. Spremembe Proračuna Občine Trzin začnejo veljati naslednji dan po objavi,
uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2018.
K točki 12/
Tudi Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 v prvi obravnavi je predstavila Bojana Lenaršič.
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 in varstvo okolja; Edward Justin JERAK,
predsednik Odbora za gospodarstvo in kohezijo ter Komisije za informiranje, občinska priznanja,
proslave in promocijo občine; Alenka MARJETIČ ŽNIDER, predsednica Odbora za kmetijstvo in
trajnostno samooskrbo; Miha PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev;
Marjeta ZUPAN, predsednica Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; Miha
PANČUR, predsednik Odbora za mlade; Peter KRALJ, predsednik Komisije za pobude, vloge in
pritožbe in Anton KRALJ, predsednik Odbora za finance in premoženje (Predlog Proračuna za leto
2019 sprejet s 3. glasovi »za«, 1. »proti«, 1. »vzdržan«.).
Pred razpravo g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ poda
repliko na županov odgovor in želi, da se njegova replika zapiše v zapisnik. V prejšnjem proračunu je
postavil vprašanje in je bil potem z odgovorom zaveden. Predlaga, da tisti, ki so plačani za to, da
delajo, pripravljajo to. Nekateri verjetno še nikoli v življenju niso videli takega denarja, kakor ga v
tem trenutku dobivajo. Ali pa prav župan, še nikoli ni opravljal take oziroma tako odgovorne službe.
Če se vrne na leto 2018 je spraševal o Park&ride. Župan skuša prekiniti repliko, vendar g. Podlogar
nadaljuje. Dejstvo je, da župan vodi sejo, da mora usmerjati razpravo in, če je dejstvo, da med
razpravo žali, potem je to tako… Res je, da župan vodi in si lahko to privošči, vsaj misli, da si lahko
privošči. Dejstvo je, da župan vodi sejo in, da lahko prekinja. Spraševal je o Park&ride. V proračunu
za 2018 jasno piše, odgovora za to ni dobil. Bil je preusmerjen in to je to o profesionalnosti.
K razpravi o Proračunu Občine Trzin za leto 2019 se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal
glasovanje.
Z 8. glasovi »za« in 3. glasovi «proti« je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 23. redni seji dne 20.12.2017 obravnaval predlog Proračuna Občine
Trzin za leto 2019, predložen v obliki Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2019, predloga
splošnega dela in posebnega dela Proračuna Občine Trzin za leto 2019, predloga Načrta razvojnih
programov Občine Trzin za leto 2019-2022 in Obrazložitev Proračuna Občine Trzin za leto 2019
kot celote.
Občinski svet soglaša, da je predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2019 primerna osnova za
pripravo predloga Proračuna Občine Trzin za leto 2019 za drugo obravnavo in nalaga predlagatelju,
da ob pripravi predloga za drugo obravnavo izpelje javno razpravo v skladu s 151. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin in v okviru možnosti upošteva pripombe in predloge iz
razprav na sejah delovnih teles Občinskega sveta, seje Občinskega sveta ter javne razprave.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

K točki 13/
Ob koncu je sledila še obravnava Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin.
Obrazložitev je podala direktorica občinske uprave.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor in Anton KRALJ, predsednik
Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
1. člen
Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine
Trzin:
Kat. občina
1961-TRZIN
1961-TRZIN
1961-TRZIN
1961-TRZIN

Parc. številka
1646/148
866/22
1244/256
1646/151

površina [m²]
15
143
313
72

2. člen
Na nepremičninah iz 1. člena se v zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega
dobra.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.

Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 18:37 uri zaključil.

Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

ŽUPAN:
Peter LOŽAR

