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ŠTEVILKA: 18-8/2021 

DATUM: 8. 3. 2021 

  

  OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju skupne predstavnice ustanoviteljev v 

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje    

  

NAMEN: Soglasje k imenovanju  

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 

popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 

25/17 ZVaj), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 12/20), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00, 6/07 in 2/10)  

  

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

  

FINANČNE POSLEDICE:  Ni finančnih posledic za proračun.  

  

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Osnovna šola Roje je 18. avgusta 2020 občine soustanoviteljice obvestila, da je potekel mandat 

predstavnika občin soustanoviteljic (Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin) v Svetu OŠ Roje in pozvala k 

imenovanju novega predstavnika.  

 

Na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 ZVaj) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00, 6/07 in 2/10) poleg 

predstavnikov delavcev in staršev, sestavljajo tudi trije predstavniki ustanoviteljev. Predstavnike 

ustanoviteljev v skladu z odlokom imenujejo občinski sveti in sicer tako, da Občina Domžale imenuje 

dva predstavnika, enega predstavnika pa imenujejo preostale občine ustanoviteljice (Lukovica, 

Mengeš, Moravče in Trzin), po predhodnem dogovoru. Predstavniki se imenujejo za 4-letno mandatno 

obdobje. V preteklosti je med občinami veljal dogovor o menjavi predstavnikov štirih občin znotraj 4-

letnega mandatnega obdobja, in sicer tako, da so občine svoje predstavnike imenovale za obdobje 

enega leta. Tako so občine v mandatnem obdobju od 01.04.2007 – 31.03.2011 predstavnike določile 

po abecednem vrstnem redu občin (1.4.2007 – 31.3.2008: predstavnik Občine Lukovica; 1.4.2008 – 



31.3.2009: predstavnik Občine Mengeš; 1.4.2009 – 31.3.2010: predstavnik Občine Moravče in 1.4.2010 

– 31.3.2011: predstavnik Občine Trzin). V letu 2011 je predstavnika zopet imenovala Občina Lukovica. 

V letu 2012, ko bi svojega predstavnika morala imenovati Občina Mengeš, pa je bil s strani ene izmed 

občin podan predlog, o katerem so se občine neformalno že nekaj časa pogovarjale, in sicer, da bi bilo 

bolj smiselno, da bi ena občina imenovala predstavnika za vsa štiri leta, nato pa naslednja spet za vsa 

štiri leta. To bi bilo primerneje tudi za imenovane predstavnike, saj se, glede na to, da se v enem letu 

sestanejo le trikrat ali štirikrat, komaj uspejo seznaniti z delovanjem Sveta in zavoda, potem pa se zopet 

zamenjajo in jih je potrebno na novo učiti in seznanjati z osnovami. Če bi isti predstavnik bil v Svetu 4 

leta, bi lahko bolje sodeloval in opravljal svoje delo, saj bi področje podrobneje spoznal in ne bi imel 

težav s prilagajanjem ostalim članom sveta, ki so izvoljeni za štiri leta. Predstavnik omenjenih štirih 

občin se je bil tako prisiljen posebej prilagajati zlasti takrat, ko so bili ostali člani Sveta v svetu že dve 

ali tri leta in so že podrobneje poznali delovanje ter so bili seznanjeni z aktualnim dogajanjem in poznali 

tudi vse morebitne težave. Ostale občine so se s predlogom strinjale. Tako je Občinski svet Občine 

Lukovica, na podlagi dogovora, sprejel sklep, s katerim je še za tri leta podaljšal mandat tedanjemu 

predstavniku Občine Lukovica v Svetu OŠ Roje, gospodu Viktorju Jemcu. G. Jemcu se je mandat iztekel 

leta 2016, ko je bila po dogovoru, glede na abecedni vrstni red, za imenovanje predstavnika za 

naslednja štiri leta, na vrsti Občina Mengeš. Občina Mengeš je imenovala gospo Mojco Likar.   

 

Glede na to, da se je mandat ge. Likar junija 2020 iztekel, je po dogovoru, glede na abecedni vrstni red, 

za imenovanje skupnega predstavnika za naslednja štiri leta, na vrsti Občina Moravče. Ostale občine 

pa podajo soglasje k imenovanju. V skladu z navedenim je Občinski svet Občine Moravče na 13. redni 

seji, dne 17. 2. 2021 za skupno predstavnico imenoval gospo Andrejo Vavpetič (sklep v prilogi).   

 

Občinskemu svetu Občine Trzin predlagamo, da sprejme sklep o soglasju k imenovanju. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 7/00, 6/07 in 2/10) je 

Občinski svet Občine Trzin na 18. redni seji, dne 24. marca 2021, sprejel  

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju Andreje VAVPETIČ iz Občine Moravče za 

skupno predstavnico občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje. Ga. Vavpetič je bila imenovana na 13. redni seji 

Občinskega sveta Občine Moravče, dne 17. 2. 2021. 

 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja za čas 

imenovanja predstavnice.  

 

Številka: 014-0002/2020-                                                                                           Župan Občine Trzin 

Datum: 24. 3. 2021                             Peter LOŽAR, l. r.  


