OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 24-00/2018
Številka zadeve: 9000-0001/2018Datum: 19. 02. 2018
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 14. februarja 2018, 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. Ana MOVRIN, ga. Marjeta TRSTENJAK, g. Andrej GRIL
in ga. Barbara GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 višja svetovalka za razvojne projekte z Občine Kamnik, ga. Barbara STRAJNAR, pri 1. točki
dnevnega reda,
 predsednica Nadzornega odbora Občine Trzin, ga. Katarina KADUNC,
 odgovorna urednica glasila Odsev, ga. Vesna SIVEC POLJANŠEK.
Opravičeno odsotni: /
Neopravičeno odsotni: /

Ostali vabljeni: /
Ostali navzoči: /
Na začetku seje je bilo navzočih 13 občinskih svetnikov in svetnic.
Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje:


zapisnik 23. redne seje:

Pripombe na zapisnik 23. redne seje: g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov/ predlaga, da se ponovno posluša dogajanje, ki je posneto. Nekaj ni zapisano tako,
kot je bilo izrečeno. Predlaga, da se ponovno posluša, saj zapisnik ne ustreza tistemu, kar je bilo
izrečeno.
G. župan svetnika povpraša, če ve točno, kaj naj bi bilo narobe?
G. Podlogar odgovori, da ne čisto točno, zato se bo potrebno usesti in pregledati.
G. župan zaključi, da se bo o zapisniku 23. redne seje glasovalo naslednjič oziroma ko bo ta
pregledan.
Odločanje o dnevnem redu 24. redne seje:
 Predlogi za umik točk z dnevnega reda 24. redne seje:
Predlogov za umik točk z dnevnega reda ni bilo.
 Predlogi za razširitev dnevnega reda 24. redne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo.
Glasovanje o predlogu dnevnega reda, ki vsebuje 10 točk.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Seznanitev z načrtovano investicijo v gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik
- Mengeš - Trzin – Ljubljana;
2. Vprašanja in pobude občinskih svetnikov;
3. Obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin –
izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16);
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči;
5. 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 – druga obravnava;
6. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin;
7. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017;
8. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018;
9. Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora;
10. Volitve in imenovanja:
10.1 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice
in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije;

10.2

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije OS za spremljanje in
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa
otroškega varstva v JZ OŠ Trzin.

Župan predlaga, da občinski svet prvo točko dnevnega reda obravnava kasneje, ko se bo seji pridružila poročevalka,
ga. Barbara Strajnar, višja svetovalka za razvojne projekte z Občine Kamnik. Predlogu ni nasprotoval nihče, zato je
občinski svet najprej obravnaval drugo točko dnevnega reda seje.
K točki 2/
Pod točko vprašanja in pobude so člani občinskega sveta podali naslednja vprašanja in pobude:
1) Gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
V Mostah gasilci gradijo gasilski dom podobnih dimenzij, kot ga nameravamo graditi v
Trzinu. Cena izgradnje tega doma naj bi bila okrog 700.000,00 EUR. Podaja pobudo, da si
gredo občinski svetniki, skupaj z županom, ogledat ta dom v izgradnji.
G. župan se s pobudo strinja in obljubi, da se bo organiziral ogled z gasilci.
2) Gospod Miha PANČUR/SDS/:
Predlaga namestitev košev za smeti v starem delu Trzina, bolj natančno pri Kraljevi kapelici
in pri Jefačn’ kovi domačiji.
G. župan opozori, da je pri Kraljevi kapelici potrebno paziti, da se postavi na trzinsko stran.
G. Pančur nadaljuje, da so na pomanjkanje košev opozorili predvsem sprehajalci psov, ko peljejo
pse na Dobeno.
G. župan odgovori, da se bo na občini preverilo, vendar pa je s koši tako, da bi jih bilo glede na
želje, potrebno postaviti skoraj na vsakih deset metrov.
Po besedah g. Pančurja naj bi bil na tem območju samo en koš pri ekološkem otoku.
G. župan meni, da je verjetno temu res tako in, da bo potrebno preveriti.
3) Gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/:
Podaja predlog, kar zadeva koše za smeti. Sedaj je že na koncu mandata, na začetku
mandata pa je bil že podan predlog, da se tudi v novem delu Trzina namesti držalo za vrečke
za pasje blato. Teh vrečk že dolgo časa ni nikjer videl. Bolj se pozna sploh sedaj, ko je zima.
Stanje je sicer boljše, kot pred desetimi leti, vendar pa se situacija slabša. Mogoče tudi zaradi
tega.
G. župan odgovori, da na parih mestih so. Pri pasjem parku so zagotovo vedno, drugje pa jih zelo
hitro zmanjka, kot je bilo že večkrat ugotovljeno.
G. Podlogar meni, da bi bilo pametno, da so vsaj na koncih ulic in tam, kjer se ve, da se hodi, kjer so
prehodi v gozd. Po samih ulicah, kjer imajo ljudje svoje zabojnike za smeti zunaj, pa ni potrebno
dodajati košev. Meni, da se noben lastnik ne bo jezil, če se vrže v njegov zabojnik. Jezijo se, če ne
poberejo ali vržejo stran.

Po besedah g. župana je tudi že bila pritožba na ta račun. Ne glede na to, da je imel kanto
postavljeno zunaj spredaj na občinskem zemljišču, je zahteval, da mora občina prepovedati, da bi se
vanjo metalo.
G. Podlogar poudari, da bodo pritožbe vedno, vendar pa, če je tako, kot je župan povedal, da je
zabojnik na javnem prostoru, je vse v redu, če se vrže vanj.
K točki 3/
Razloge za sprejem Obvezne razlage 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16) je
predstavila Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor; Nuše REPŠE, predsednica Odbora
za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika Odbora
za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
1. Sprejme se obvezna razlaga 24. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin
– izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16), ki
se glasi:
Pri branju celotne tabele je potrebo upoštevati, da se v primeru, ko so za posamezno
klasifikacijo opredeljena specialna določila, ta upoštevajo pred splošnimi, ki veljajo za celotno
tabelo.
Besedilo »1PM/vsakih 50m² stanovanjske površine«, ki opredeljuje način izračuna potrebnih
parkirnih mest za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe (PN, PK)
ter 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe (PV, VV, D), se bere tako, da se besedno zvezo
»stanovanjske površine« smiselno razlaga kot uporabne površine objekta, pri čemer odlok
zahteva izpolnjen pogoj doseženih 50 m2.
Skladno s SIST ISO 9836 in v navezavi s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ) k stanovanjskim
površinam štejejo neto tlorisne površine brez garaže in tehničnih prostorov oziroma brez
skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah.
2. Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin –
izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13 in 3/16).
Objavi se v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
K točki 4/
Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne
pomoči je predstavila Marjeta Trstenjak, referent I.

Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Anton
KRALJ, predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev
(Pravilnik soglasno sprejet. Odbor pa predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep, da bi se cepljenje
proti klopnemu minigitisu v celoti financiralo, vsa tri cepljenje, za otroke. Predlaga tudi, da se
omogoči brezplačen preventivni pregled za odkrivanje raka na dojkah za zaposlene v šoli, vrtcu in
javni upravi. G. župana zanima, če je govora samo o občanih Trzina ali o vseh? G. Kralj pojasni, da
o vseh, tudi tistih, ki niso stanujoči v Trzinu. Župan meni, da je to nekoliko nelogično, saj občani
Trzina plačujejo iz dohodnine za potrebe Trzincev. Če so zaposleni v vrtcu, šoli in javni upravi
občani Trzina, so tako ali tako upravičeni do tega. Ni pa še slišal za to, da bi dajali za druge občane.
Vključi se še ga. Alenka MARJETIČ ŽNIDER/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih
občanov/, ki poda obrazložitev. Izpostavlja se šola, vrtec in občina. Prvi razlog je, da ženske osem ur
in več preživijo v tem okolju, opravljajo relativno stresno službo in so bolj podvržene raku dojke v
teh službah. Predvsem šola in vrtec. Kot druga stvar pa se je potrebno zavedati, da je pojavnost raka
na dojkah tudi v šoli in vrtcu velika. Omogočeni so preventivni pregledi, to je preventivni pregled,
prvi pregled do 50. leta oziroma po 65. letu, ki ne pridejo v poštev. Kar pomeni, da, če se ugotovi
kakršenkoli sum v tej smeri, so potem tako ali tako redni pregledi. Če pa se lahko prepreči pri teh
zaposlenih, da se vendarle pojavi bolezen… Če pride do bolezni, so tudi naši otroci in občani na
slabšem, ker izpade učiteljica pouka in v tistem letu seveda pride zamenjava, vendar je neko
vzdrževanje, kvaliteta vseeno boljša, če isti učitelj ves čas opravlja svoje delo. Zato odbor predlaga, da
se ženskam v šoli, vrtcu in na Občini Trzin, ki opravljajo javno službo za občane Trzina, omogoči
preventivni pregled za raka dojke. G. župan odgovori, da se bo preverilo, kolikor je v bistvu z
Rebalansom proračuna sploh možno, ker je to postavka v proračunu. Se bo preverilo, vsekakor pa ne
gre za amandma k predlogu pod to točko. Ga. Marjetič Žnider poudari, da je bila to pobuda.)
ter Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.
K razpravi se ni prijavil nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih za
ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči in ga sprejel v predloženem besedilu.
Po glasovanju je sejo zapustila ga. Marjeta Trstenjak.
K točki 5/
Pri tej točki dnevnega reda je župan na kratko pojasnil, da ni sprememb glede na prvo obravnavo.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolja ter Marjeta ZUPAN,
namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.
Seji se je pridružil g. Andrej Gril, višji svetovalec župana za gospodarske javne službe.
Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in
Andrej GRIL/višji svetovalec župana za gospodarske javne službe/.
Med razpravo je g. Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/
obrazložil svoj glas: Podpira način izračuna in pogoje plačila tega komunalnega prispevka, dodatnega
komunalnega prispevka za ta gospodinjstva. Iz razloga člena, ki utemelji investicije in ne obračuna
komunalnih prispevkov, bo pa glasoval proti.

Po razpravi so občinski svetnice in svetniki z 9. glasovi »za« in 1. »proti« sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval 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 drugi obravnavi in ga sprejel.
Po glasovanju je sejo zapustil g. Andrej Gril.
K točki 6/
Sledila je 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 ter Marjeta ZUPAN, namestnica
predsednika Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče.
Soglasno (13 glasov »za«) je bil sprejet
SKLEP
o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin
1. člen
Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjemu zemljišču v lasti Občine
Trzin:
Katastrska občina
1961 Trzin
1961 Trzin
1961 Trzin
1961 Trzin
1961 Trzin
1961 Trzin

Parcelna št.
1655/6
1655/7
1655/8
1655/9
1655/10
1655/12

Površina (m²)
35
20
29
1
1
1
2. člen

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

K točki 7/
O delu nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017 je poročala Katarina Kadunc, predsednica
Nazornega odbora Občine Trzin.
Seji se je pridružila ga. Barbara Strajnar, višja svetovalka za razvojne projekte z Občine Kamnik.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Marjeta
ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.
Razpravljal ni nihče, zato je župan predlagal glasovanje.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine
Trzin v letu 2017 in ugotavlja, da je nadzorni odbor deloval skladno z zakonom in Statutom
Občine Trzin.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 8/
Tudi Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018 je predstavila Katarina
Kadunc.
Stališči delovnih teles sta podala Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije in Marjeta
ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.
Razprave ni bilo.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora
Občine Trzin za leto 2018 in ugotavlja, da je program ustrezen.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 9/
Prav tako je gradivo pod točko 9 navzočim predstavila predsednica nadzornega odbora Katarina
Kadunc.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Nuša
REPŠE, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in varstvo okolje; Anton KRALJ,
predsednik Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev ter Marjeta
ZUPAN, namestnica predsednika Odbora za finance in premoženje.
Brez razprave in z 12. glasovi »za« ter nobenim »proti« je bil sprejet

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad
celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016.
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad
porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška
za leto 2016.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Seja se je nadaljevala z obravnavo 1. točke dnevnega reda.
K točki 1/
Podrobnejšo obrazložitev gradiva pod prvo točko dnevnega reda je podala Barbara Strajnar, višja
svetovalka za razvojne projekte z Občine Kamnik.
Stališča delovnih teles so podali: Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije; Miha
PANČUR, namestnik predsednika Odbora za okolje in prostor; Nuša REPŠE, predsednica Odbora
za gospodarske javne službe in varstvo okolje ter Marjeta ZUPAN, namestnica predsednika Odbora
za finance in premoženje.
Razpravljala sta Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih aktivnih občanov/ in
župan Peter LOŽAR.
Med razpravo je g. Romeo Podlogar želel podati amandma k sklepu, zato je župan ob 17.44 uri za 5 minut prekinil
sejo, da svetnik pripravi amandma.
Seja se je nadaljevala ob 17.49 uri. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta. Manjka svetnik g. Rado Gladek.
Po prekinitvi g. Podlogar vloži amandma in poda obrazložitev. Podoben sklep, kot ga predlaga, je
bil sprejet na Občini Kamnik. Sklep se je glasil: Občinski svet Občine Kamnik potrdi dokument
identifikacije investicijskega projekta za regionalne kolesarske povezave izdelovalca RRA LUR. To so
odločali v Kamniku, mi se pa samo seznanjamo, se pravi, da ga nismo potrdili. Če hočemo, da je
odgovorna oseba, ki to potrjuje, občinski svet, zato to predlagamo.
Besedilo Amandmaja št. 1 se glasi:
»Amandma št. 1 k Sklepu k 1. točki 24. redne seje OS OT:
Besedilo sklepa se zamenja z naslednjim:
Občinski svet Občine Trzin potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Regionalna kolesarska
povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana« izdelovalca RRA LUR.
Romeo Podlogar
Alenka Marjetič Žnider
Peter Kralj«
G. župan odgovori, da DIIP predlaga vedno župan, sprejme ga pa občinski svet, ko gre v proračun.
Člani občinskega sveta so najprej glasovali o predlaganem Amandmaju št. 1, ki je bil s 5. glasovi »za«
in 6. glasovi »proti« zavrnjen.

Sledi še glasovanje o osnovnem sklepu. S 7. glasovi »za« in 1. glasom »proti« je bil sprejet
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana« izdelovalca RRA
LUR in se strinja z načrtovano investicijo.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Sejo je zapustila ga. Ana Movrin, višja svetovalka župana za okolje in prostor.
K točki 10/
Pod zadnjo točko dnevnega reda je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Klavdija Tretjak navzočim predstavila predlog za imenovanje namestnika člana
Občinske volilne komisije Občine Trzin ter nadomestnega člana Komisije OS za spremljanje in
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v
JZ OŠ Trzin za preostanek mandatne dobe. Komisija predlaga, da se za namestnika člana Občinske
volilne komisije za preostanek mandatne dobe komisije imenuje Nina KOZARIČ; za nadomestnega
člana Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske
cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin za preostanek mandatne dobe komisije, pa Mitja
KOVALJEV.
Stališče delovnega telesa je podal Milan KARČE, predsednik Statutarno pravne komisije.
Razpravljal ni nihče.
Sledilo je glasovanje.
10.1/ Najprej je bil z 11. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet
Sklep
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter
namestnikov članov Občinske volilne komisije
1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je ga. Monika Jončeski Antalašič odstopila kot
članica Občinske volilne komisije Občine Trzin. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje
go. Jončeski Antalašič s funkcije članice Občinske volilne komisije Občine Trzin.
2. V drugem odstavku tretje alineje Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice
in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije, št. 6-11.2/2015 (Uradni vestnik
OT, št. 3/15, z dne 29.04.2015) se ime in priimek »Moniko JONČESKI ANTALAŠIČ«
nadomesti z imenom in priimkom «Nino KOZARIČ«.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Pred glasovanjem o drugi podtočki se je seji pridružil svetnik g. Rado Gladek (ob 17.53 uri). Prisotnih je vseh 13
članov občinskega sveta.

10.2/ Ob koncu je bil z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejet še
Sklep o spremembi Sklepa
o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za
spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin
1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je ga. Monika Jončeski Antalašič odstopila kot članica
Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske
cene programa otroškega varstva v JZ Osnovna šola Trzin. S tem Občinski svet Občine Trzin
razrešuje go. Jončeski Antalašič s funkcije članice Komisije OS za spremljanje in preverjanje
utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ
Osnovna šola Trzin.
2. V drugem odstavku Sklepa o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje
utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ
Osnovna šola Trzin, št. 4-14.1/2015 (Uradni vestnik OT, št. 1/15, z dne 18.02.2015) se ime in
priimek »Monika Jončeski Antalašič« nadomesti z imenom in priimkom »Mitja Kovaljev.«
3.

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

Po končani zadnji točki dnevnega reda, je župan sejo ob 17:54 uri zaključil.
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