URADNI VESTNIK OBČINE TRZIN - št. 5/2006, 20 april 2006

URADNI VESTNIK
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) in 18., 58., 59., 63., 64., 65.
in 67. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000, 5/03 in 2/06) je na 39. redni seji dne 10. aprila 2006
sprejel

in projekt omogočala fazno gradnjo ob čim manjši porabi
gozdnega prostora?
Za

Proti

6. Občinski svet nalaga občinski upravi in županu, da za čas
do izvedbe referenduma ustavita postopek za sprejem ureditvenega načrta za pokopališče na imenovani lokaciji in v
skladu s to odločitvijo skleneta ustrezni dogovor z izbranim
izvajalcem za pripravo ureditvenega načrta.

SKLEP
1. Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog župana
Občine Trzin, da se o vprašanju lokacije za pokopališče, ki je
bila po predpisanem postopku določena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 2000 (Uradne
objave Uradni vestnik Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Domžal za obdobje 1986 – 1990 (Uradne objave Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/86, 2/90, 12/95) za območje Občine
Trzin (Ur.V. Občine Trzin, št. 2/02)razpiše referendum v
skladu z 58, 59., 63., 64., 65. in 67. členom Statuta Občine
Trzin (Ur. V. Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/03 in 2/05).

Številka: 39-1/06
Datum: 10.4.2006

Župan
Tone Peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in
58/03), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05) ter 18.
člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 2/99,
4/2000, 5/03 in 2/06) je Občinski svet na 39. redni seji
občinskega sveta Občine Trzin, dne 10.04.2006 sprejel

2. Občinski svet soglaša s predlogom župana Občine Trzin, da
se referendum izpelje na dan občinskih volitev, ki ga bo ob
razpisu volitev določil predsednik Državnega zbora.RS.

SKLEP

3. Občinski svet se zavezuje, da glede na to, da bodo z glasovanjem na referendumu o vprašanju, ali bo Občina Trzin gradila pokopališče na lokaciji Dobrave, popularno imenovani
Pajkov hribček, ali ne, odločili volivci, s tem vprašanjem ne bo
več oviral razprave o predlogu Strategije prostorskega razvoja
Občine Trzin.

o sprejemu predloga Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu za obrtno industrijsko cono Trzin
(T11)

4. Občinski svet Občine Trzin zavezuje župana Občine Trzin,
ki bo izvoljen jeseni 2006, da v skladu z voljo volivcev, ki
bodo glasovali na referendumu, pripravi predlog ustreznih
sprememb Strategije prostorskega razvoja Občine Trzin,
kolikor bo le-ta dotlej že sprejeta, če bodo volivci večinsko
glasovali proti izgradnji pokopališča na imenovani lokaciji,
oziroma nadaljuje že začeti postopek za sprejem ureditvenega
načrta, če bodo volivci z glasovanjem potrdili to lokacijo.

Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za OIC
Trzin v prvi obravnavi.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati takoj.
Številka: 39–2/2006
Datum: 10.04.2006

5. Občinski svet soglaša s predlogom, naj se referendumsko
vprašanje glasi:
»Ali soglašate s predlogom, da se na leta 2002 določenem
območju Dobrav oziroma Pajkovega hribčka v gozdu med
Mlakami in OIC Trzin zgradi občinsko pokopališče, pod pogojem, da bo pokopališče zgrajeno ob spoštovanju okoljevarstvenih predpisov in standardov kot gozdno-parkovno
pokopališče in pod pogojem, da bosta prostorsko izvedbeni akt
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Župan
Anton Peršak, l.r
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakona o financiranju občin
(Ur.l.RS št. 80/94, 45/97 in 56/98), Zakona o javnih financah
(Ur.l.RS št. 79/99, 124/, 79/01 in 30/02) in 9. člena Statuta
Občine Trzin (Ur.v.Občine Trzin št. 2/99, 4/2000, 5/03 in 2/06)
sprejel

vključiti otroka iz drugega šolskega okoliša, če oddelek pred
vpisom še ne šteje 23 otrok.
V primeru večjega števila zainteresiranih, imajo prednost pri
vpisu otroci, ki imajo brata ali sestro v višjem razredu.«
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati z dnem objave.

Dodatni sklep

Številka: 39–3/2006
Datum:10.04.2006

Občinski svet Občine Trzin nalaga županu in upravi Občine
Trzin, da do druge obravnave predloga Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje OIC
Trzin, s katerim bo določena možnost gradnje parkirišča na
zemljišču s parcelno številko 1244/92, k.o. Trzin, z družbo
Biring invest d.o.o., skleneta pogodbo o zamenjavi solastniškega deleža občine Trzin na tem zemljišču za ustrezno
funkcionalno zemljišče, primerno za gradnjo parkirišč, ulic,
pločnikov ipd. za potrebe občank in občanov Občine Trzin
oziroma o prodaji tistega dela solastniškega deleža, ki ga ne bi
bilo mogoče zamenjati, ker Biring invest d.o.o. ne bi imel na
razpolago dovolj enakovrednih zemljišč za zamenjavo, po ceni,
ki jo bo določil uradni cenilec. Ob sklenitvi pogodbe je
potrebno zagotoviti tudi služnost za vzdrževanje komunalne
infrastrukture, ki se nahaja na območju parcele št. 1244/92.
Številka: 39-2.1./2006
Datum: 10.4.2006

Župan
Anton Peršak, l.r

Na podlagi 39. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št.
107/2005) in 9., 18. ter 72. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003 in 2/06), je
Občinski svet Občine Trzin na svoji 39. redni seji, dne 10.4.2006,
sprejel

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z letnim poročilom o
zdravstveni ustreznosti pitne vode in varnosti oskrbe s pitno
vodo za leto 2005, ki ga je posredoval JKP Prodnik d.o.o., izdelal pa Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Župan
Tone Peršak, l.r.

Številka: 39-4/2006
Datum: 10.4.2006

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Uredbe o merilih za oblikovanje
javne mreže osnovnih šol (Ur.l. RS št. 16/98 in 27/99) in 18. člena
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/1999,
4/2000, 5/2003 in 2/06) na 39. redni seji dne 10. aprila 2006
sprejel

Župan:
Tone PERŠAK, l.r.

Na podlagi Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 7. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06)
in Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine Trzin na 39. redni seji dne
10.aprila 2006 sprejel naslednji

spremembe
POGOJEV

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin soglaša s predlogom Komisije OS
za občinska priznanja, proslave in promocijo občine o
podelitvi občinskih priznanj za leto 2006. Prejemniki občinskih priznanj bodo ob tej priliki prejeli spominsko darilo.

za izdajo soglasja za prepis učencev iz drugih
šolskih okolišev v Osnovno šolo Trzin
V prvem odstavku Pogojev za izdajo soglasja za prepis učencev
iz drugih šolskih okolišev osnovno šolo Trzin (Uradni vestnik
Občine Trzin št. 3/2001) z naslovom I. Dodatni pogoji za izdajo soglasja se doda nova, 3. točka, ki se glasi:

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati dan po objavi.
Številka: 39-5/2006
Datum: 10.4. 2006

»Ne glede na omejitev iz 1. točke dodatnih pogojev, lahko šola
vpiše v 1. razred učenca v primeru, da šolo že obiskuje brat ali
sestra, vendar le če oddelek pred vpisom še ne šteje 26 otrok. Če
je v oddelek vključen otrok s posebnimi potrebami, je možno
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Župan
Tone Peršak, l.r.
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Center za socialno delo Domžale izvaja postopek za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči ob rojstvu otroka
brezplačno.

Na podlagi Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), 7. člena
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 2/99, 4/00, 5/03 in 2/06)
in Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Ur. vestnik OT, št. 3/99) je Občinski svet Občine Trzin na 39. redni seji dne
10.aprila 2006 sprejel naslednji

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne
veljati s 1.5.2006.
Informativni preračun v EUR je po centralnem paritetnem
tečaju.

PREDLOG KOMISIJE ZA
OBČINSKA PRIZNANJA,
PROSLAVE IN PROMOCIJO
OBČINE O PODELITVI
OBČINSKIH PRIZNANJ ZA
LETO 2006

Številka: 39-6/2006
Datum: 10.4. 2006

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakonom o socialnem varstvu
(Ur.l. RS št. 36/04 –UPB) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin št. 2/1999, 4/2000, 5/03 in 2/06) na 39.
redni seji dne 10. aprila 2006 sprejel naslednji

Zlato plaketo prejme:
PGD Trzin, Ljubljanska cesta 2, Trzin
Bronasto plaketo prejmejo:
Zvonka Žnidaršič, Ljubljanska 15, Trzin
Irena Mučibabić, Za hribom 11a, Trzin
Andrej Grilj, Prešernova 22, Trzin

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s poslovnim
poročilom Centra za socialno delo Domžale za leto 2005 in
Finančnim planom Centra za socialno delo Domžale za leto
2006.

Denarno nagrado prejmejo:
Simon Klavžar, Ul. pod gozdom 49, Trzin
Nina Kozarič, Cankarjeva 8, Trzin
Boštjan Kralj, Mengeška 34a, Trzin

Številka: 39-5/2006
Datum: 10.4.2006

Župan
Tone Peršak, l.r

Številka: 39-6/2006-1
Datum: 10.4.2006

Župan
Tone Peršak, l.r.

Župan
Tone Peršak, l.r.
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02 in
8/03) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93,
6/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05)
ter 9. in 10. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.
2/99, 4/2000, 5/03 in 2/06) župan Občine Trzin sprejemam
naslednji

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93, 6/93, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Zakonom o socialnem varstvu
(Ur.l. RS št. 36/04 –UPB) in 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin št. 2/1999, 4/2000, 5/03 in 2/06) na 39.
redni seji dne 10. aprila 2006 sprejel naslednji

SKLEP
O javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno
industrijsko cono Trzin (T11)

SKLEP
o potrditvi cene za socialno varstveno
storitev »ugotavljanje upravičenosti do
občinske socialne pomoči«

(1) Javna razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za obrtno industrijsko cono
Trzin (T11), bo potekala od 24.4.2006 do 09.05.2006 na
sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, Trzin.

Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k ceni za storitev
»ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči« v
višini 715.828,00 SIT (2.987,10 EUR) mesečno na enega
strokovnega delavca oziroma 5.965,00 SIT (24,9 EUR) na efektivno uro.

V tem času se organizira tudi javna obravnava, ki bo v torek
09.05.2006 ob 19. uri v dvorani Marjance Ručigaj (enter Ivana
Hribarja), Ljubljanska 12f, Trzin.
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(2) Pripravljalec pri pripravi Odloka za drugo obravnavo na
občinskem svetu obravnava pripombe iz razprave s seje
občinskega sveta, pripombe odbora občinskega sveta za okolje
in prostor, pripombe četrtnega odbora za OIC (T11), vse
pripombe, ki so bile podane na javni obravnavi ter vse pobude
in pripombe, ki so bile pisno podane v času javne razgrnitve.
Številka: ž-16/2006
Datum: 07.04.2006

Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod
pogoji, ki so določeni s tem sklepom.
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.

Župan
Tone Peršak, l.r.

Sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dnem objave. Z objavo tega sklepa preneha veljati Sklep o
delnem plačilu rezervacije mesta v vrtcu (Ur. vestnik Občine
Trzin št. 4/05 in 5/05).
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS
št. 97/03 in 77/05) izdaja župan Občine Trzin

Datum: 13.04.2006
Št.sklepa: Ž- 17/2006

SKLEP
o dodatnem znižanju plačila staršev v
primeru otrokove odsotnosti
S tem sklepom Občina Trzin uvaja možnost dodatnega znižanja
plačila staršev v primeru počitniške odsotnosti ali odsotnosti
otroka zaradi bolezni za otroke s stalnim prebivališčem v Občini
Trzin, ki so vključeni v programe v javnem vrtcu ali vrtcu s koncesijo.
Dodatno znižanje plačila iz prejšnje točke 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.
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Župan
Anton Peršak, l.r.

