
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja   
 
Številka: 2-3/2019 
Datum: 3. 1. 2019 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva: Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Trzin ter 
Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske 
cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin: Sklep o imenovanju predsednika in članov 
Odbora za gospodarske javne službe; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za 
finance in premoženje; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, 
kmetijstvo in kohezijo; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor; 
Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
humanitarnih društev; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za kulturo, šolstvo, 
šport in dejavnost društev; Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade; Sklep 
o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije; Sklep o imenovanju 
predsednika in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine; Sklep o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za 
spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin. 
 
Namen:  Imenovanje predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta in imenovanje 

članov komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za 
spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin 

 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
3/99, 10/00 in 5/04) in Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles 
občinskega sveta št. 2-2/2019  

 
Predlagatelj:         Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:    ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
 
Obrazložitev: 
Občinski svet na podlagi 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika 
občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) in Sklepa o ustanovitvi in 
pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019, imenuje predsednika oz. predsednico ter 
člane stalnih delovnih teles občinskega sveta. V skladu z dogovorom na usklajevalnih sestankih, bo imel 
občinski svet v tem mandatu poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, še 9 stalnih 
delovnih teles. Med ta spadata dve komisiji: Statutarno-pravna komisija in Komisija za informiranje, 
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občinska priznanja, proslave in promocijo občine ter 7 odborov: Odbor za gospodarske javne službe, 
Odbor za finance in premoženje, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo, Odbor za okolje in 
prostor, Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev, Odbor za kulturo, 
šolstvo, šport in dejavnost društev ter Odbor za mlade.  
 
V skladu s predlogom Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles odbori in komisije štejejo 
vključno s predsednikom po 5 članov. Statut in Poslovnik pa določata tudi naslednje pogoje za 
predsednike in člane odborov in komisij: 

- najmanj polovica članov odbora mora biti iz vrst občinskih svetnikov, 

- predsedniki odborov in komisij morajo obvezno biti občinski svetniki, 

- člani statutarno pravne-komisije so lahko samo občinski svetniki. 
 

Glede na načelo proporcionalnosti in glede na to, da to, vključno s komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, pomeni 50 mest v odborih in komisijah, posameznim listam v skladu s 4. 
odstavkom 98. člena Poslovnika, pripada naslednje število mest: 

- Lista za trajnostni razvoj Trzina                                                                          26 mest; 

- Slovenska demokratska stranka SDS                                                                     8 mest; 

- Odgovorni, aktivni občani Trzina                                                                          8 mest; 

- Lista Trzin je naš dom                                                                                            4 mesta; 

- Lista združeni Trzin                                                                                                4 mesta. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati, da morajo najmanj 34 mest zasedati občinski svetniki, ob 
predpostavki, da bi bili vsi odbori in komisije polno zasedeni. Seveda pa so v to že všteti člani komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 19.12.2018, članice in člane občinskega 
sveta pozvala, naj posredujejo predloge za predsednike in člane zgoraj navedenih odborov in komisij. 
Rok za oddajo predlogov je potekel v ponedeljek, 31.12.2018, ob 12. uri. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja bo o predlaganih kandidatih odločala na 2. redni seji, dne 7.1.2019. 
Predloge bo na seji predstavila predsednica komisije.  
 

 --000-- 
 
S potekom mandata dosedanjega občinskega sveta je potekel tudi mandat Komisiji za spremljanje in 
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ 
OŠ Trzin. Ustanovitev Komisije kot stalne Delovne skupine in sestavo je že leta 2004 predlagal tedanji 
občinski svet, imenovana pa je bila tudi v kasnejših mandatih. Predlagamo, da se komisija ponovno 
imenuje, saj naj bi bila njena naloga spremljanje predlogov oblikovanja ekonomske cene programa 
otroškega varstva Enote vrtca v OŠ Trzin, proučitev možnosti za racionalizacijo poslovanja, 
izkoriščanja notranjih rezerv in znižanja stroškov programa otroškega varstva. Predlagamo naslednjo 
sestavo: 
- predstavnik občinskega sveta - član Odbora za finance in premoženje; 
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti; 
- predstavnik Osnovne šole Trzin; 
- predstavnik enote vrtca Trzin; 
- 2 občana. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 19.12.2018, članice in člane občinskega 
sveta pozvala, naj posredujejo predloge za člana komisije. Rok za oddajo predlogov je potekel v 
ponedeljek, 31.12.2018, ob 12. uri. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo o 
predlaganih kandidatih odločala na 2. redni seji, dne 7.1.2019. Predlog bo na seji predstavila predsednica 
komisije.  



Finančne posledice: Sredstva za sejnine članov delovnih teles in komisije so predvidena na 
proračunski postavki Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles PP0001. 
 
 
Predlog sklepa št. 1: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za gospodarske javne službe 

 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za gospodarske javne službe je bil/a imenovan/a: ____________. 

 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                      
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.1/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  

--000-- 
Predlog sklepa št. 2: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za finance in premoženje 

 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za finance in premoženje je bil/a imenovan/a: ____________. 

 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________                                        
 
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.2/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
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Predlog sklepa št. 3: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo 

 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo je bil/a imenovan/a: 

____________. 
 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                      
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.3/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  

--000-- 
 
Predlog sklepa št. 4: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za okolje in prostor 

 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za okolje in prostor je bil/a imenovan/a: ____________. 
 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                      
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.4/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
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Predlog sklepa št. 5: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 

humanitarnih društev 
 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev je 

bil/a imenovan/a: ____________. 
 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                       
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.5/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  

--000-- 
Predlog sklepa št. 6: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev 
 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev je bil/a imenovan/a: 

____________. 
 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                     
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.6/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
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Predlog sklepa št. 7: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Odbora za mlade 

 
1. Za predsedni/ka-co Odbora za mlade je bil/a imenovan/a: ____________. 
 
2. Za člane odbora so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                      
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.7/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
 

--000-- 
 
Predlog sklepa št. 8: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Statutarno-pravne komisije 

 
1. Za predsedni/ka-co Statutarno-pravne komisije je bil/a imenovan/a: ____________. 
 
2. Za člane komisije so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                      
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.8/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
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Predlog sklepa št. 9: 
Na podlagi 30. in 31. čl. 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 96. do 
98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet 
Občine Trzin na 2. redni seji, dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsedni-ka/ce in članov Komisije za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine 
 
1. Za predsedni/ka-co Komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine je 

bil/a imenovan/a: ____________. 
 
2. Za člane komisije so bili imenovani: 

- ______________  

- ______________ 

- ______________ 

- ______________ 
                                                  
3. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega sveta 2018-2022 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 
 
Številka: 2-3.9/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r.  
 

--000-- 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 2. redni seji dne 16. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe 

ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin 
 
Občinski svet Občine Trzin ustanavlja Komisijo za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov 
za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ Osnovna šola Trzin. 
V komisijo se imenujejo: 
- predstavnik občinskega sveta; član Odbora za finance in premoženje; 
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti; 
- predstavnik Osnovne šole Trzin; 
- predstavnik enote vrtca Trzin; 
- ___________________ 
-___________________ 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Naloge komisije: 
- proučitev utemeljenosti predlogov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin za 

spremembo cene programa otroškega varstva;  
- proučevanje vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja Enote OŠ Vrtec Trzin, izkoriščanje 

notranjih rezerv in znižanje stroškov program otroškega varstva, 
- spremljanje in reševanje drugih zadev s tega področja po nalogu občinskega sveta. 
 
Mandat komisije sovpada z zaključkom mandata občinskega sveta, prej pa se lahko zaključi zaradi 
prenehanja funkcije posameznih članov ali predsednika komisije. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka: 2-3.10/2019                                          Župan 
Datum: 16. 1. 2019                                                                                                Peter LOŽAR, l.r. 


