
OBČINA TRZIN 
Župan Občine Trzin 
 

Številka:  5-2/2015 
Datum: 09.03.2015 
 

Zadeva:  Spremembe in dopolnitve Pogojev za izdajo soglasja za prepis 
učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin 

 

Namen:   Obravnava in sprejem 
 

Pravna podlaga:   Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Uredba o 
merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 
16/98, 27/99 in 134/03), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 

Predlagatelj:   Peter Ložar, župan 
 

Poročevalka:   mag. Helena Mazi Golob, ravnateljica Osnovne šole Trzin 
 

Obrazložitev:  
S strani Osnovne šole Trzin je bila dne 25.11.2014 vložena Prošnja za spremembo Pogojev za 
izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih okolišev v OŠ Trzin na podlagi sklepa Sveta 
Osnovne šole Trzin z dne 28.2.2014 v kateri predlagajo spremembi dodatnih pogojev: 

- črtanje točke 1 zaradi normativa za oblikovanje oddelkov šole 28+2:  
Šola lahko v oddelek sprejme učenca iz drugega okoliša, če oddelek pred vpisom še ne šteje 24 
učencev. 

- črtanje točke 2 in zagotavljanje sredstev za dodatne dejavnosti vsem vključenim 
učencem ne glede na stalno prebivališče: 

Šola si mora pred izdajo soglasja preko staršev pridobiti zagotovilo občine stalnega prebivališča 
učencev, da bo pokrivala sredstva za prevoz učencev in varstvo vozačev, če je prebivališče od šole 
oddaljeno več kot 4 km, sredstva za dodatne programe in vse druge stroške, ki jih Občina Trzin 
pokriva za učence s stalnim prebivališčem v Trzinu. Prej navedene stroške pa lahko nase prevzamejo 
starši. 

Prošnjo je dne 27.1.2015 obravnavala Komisija za pobude, vloge in pritožbe, dne 4.2.2015 pa 
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev ter Odbor za socialno politiko, 
zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev.  
Odbori se niso odločili za predlog črtanja normativa v točki 1 (Šola lahko v oddelek sprejme 

učenca iz drugega okoliša, če oddelek pred vpisom še ne šteje 24 učencev.) zaradi trenutno 
številčne generacije vpisanih trzinskih otrok in zagotavljanja ustrezne kakovosti pouka. 
Glede predloga za zagotavljanje sredstev za dodatne dejavnosti vsem otrokom ne glede na 
stalno prebivališče, je bilo predlagano, da se sredstva za celotno šolsko leto zagotavlja 
dodatno za učence, ki so pred odselitvijo iz Trzina obiskovali Osnovno šolo Trzin že najmanj 3 
šolska leta ter imeli v tem času skupaj s starši stalno prebivališče v Trzinu, potem pa so stalno 
prebivališče spremenili, osnovno šolo pa še naprej obiskujejo v Trzinu. 
Predlogu je priložen delovni pripomoček, ki označuje veljavne pogoje (črna barva besedila) in 
predlagane spremembe (rdeča barva besedila) ter prejeta prošnja šole. 
 

Ocena finančnih posledic: Finančne posledice so upoštevane v proračunu. 
 



Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 5. 
redni seji dne 24. marca 2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Sprememb in dopolnitev Pogojev za izdajo 
soglasja za prepis učencev iz drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin in ugotovil, da je 
ustrezno pripravljen in ga sprejema v predloženem besedilu. 
 
Številka:   5-2/2015  Župan 
Datum: 24.03.2015  Peter Ložar, l.r. 
 
 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže 
osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 5. 
redni seji dne 24. marca 2015 sprejel naslednje 
 

Spremembe in dopolnitve Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev iz 
drugih šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin 

 
1. člen 

V poglavju I. Dodatni pogoji za izdajo soglasja se za prvim odstavkom 2. točke doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:  
»Občina Trzin pokriva sredstva za dodatne in druge programe za celotno šolsko leto tudi za 
učence, ki so pred odselitvijo iz Trzina  obiskovali Osnovno šolo Trzin že najmanj 3 šolska leta 
in imeli v tem času skupaj s starši stalno prebivališče v Trzinu, potem pa so stalno 
prebivališče spremenili, osnovno šolo pa še naprej obiskujejo v Trzinu.« 
 

2. člen 
 
Spremembe in dopolnitve pogojev se objavijo v Uradnem vestniku Občine Trzin in začnejo 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka:   5-2/2015  Župan 
Datum: 24.03.2015    Peter Ložar, l.r. 
 


