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OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 3-9/2019 
Datum: 16. 1. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
Zadeva: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Trzin; 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija-vzhod  
 
Namen: Imenovanje Nadzornega odbora Občine Trzin in imenovanje predstavnika Občine Trzin v 
Svet lokalnih skupnosti Osrednja Slovenija-vzhod 
 
Pravna podlaga: Zakon 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), Zakon o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 15. člen Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo 
Osrednja Slovenija-vzhod (Uradni list RS, št. 30, z dne 26. 4. 2018), 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) 
 
Predlagatelj:           Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:     ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
 
Obrazložitev predloga:  
S potekom mandata dosedanjega Občinskega sveta Občine Trzin je potekel tudi mandat Nadzornemu 
odboru, zato je občina pozvala Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naj sproži 
postopek za imenovanje novih članov nadzornega odbora. Komisija je dne 8. 1. 2019 članicam in 
članom Občinskega sveta Občine Trzin, poslala poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane 
Nadzornega odbora. 
Nadzorni odbor ima 5 članov. Njegove pristojnosti so: 

- opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine; 

- nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter 

- nadzorovanje finančnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev. 
 
Pri izbiri kandidatov je potrebno opozoriti na določbo 39. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), ki v prvem odstavku določa, da morajo člani 
nadzornega odbora imeti »najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno – 
računovodskega ali pravnega področja.« V drugem odstavku pa določa, da »člani nadzornega 
odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani organov ožjih delov občine, 
tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij, 
občinskih skladov in drugih organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev.« 

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?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403


Rok za oddajo predlogov je potekel v torek, 15. 1. 2019, ob 14.00 uri. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja bo na seji dne 22. 1. 2019 obravnavala prejete predloge in pripravila 
predlog sklepa, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica komisije.   
  
 

--000-- 
 

Občina Trzin je s strani Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod, kamor po reorganizaciji 
centrov za socialno delo spadajo dosedanji Centri za socialno delo Domžale, Kamnik in Litija, v 
mesecu decembru prejela poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih 
skupnosti CSD Osrednja Slovenija-vzhod« (v prilogi). V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod (Uradni list RS, št. 30, z dne 26. 4. 2018), 
predstavniki lokalnih skupnosti s področja delovanja centra za socialno delo, imenujejo v nov organ 
»Svet lokalnih skupnosti« svojega predstavnika. Svet lokalnih skupnosti je kolegijski posvetovalni 
organ, ki bo imel naslednje pristojnosti: 

- sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti, 

- imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra, 

- spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom, ki 
ureja socialno varstvo, 

- dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov posameznih lokalnih 
skupnosti, 

- dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje dela 
centra in socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih, 

- povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in 

- sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva. 
 
Mandatna doba Sveta lokalnih skupnosti v trenutno veljavnih predpisih ni določena, zato predlagamo, 
da mandat predstavnika Občine Trzin poteka do imenovanja novega predstavnika. 
 
Občina je 7. 1. 2019 pozvala Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naj sproži 
postopek za imenovanje predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Osrednja Slovenija-vzhod. Komisija je dne 8. 1. 2019 članicam in članom Občinskega sveta Občine 
Trzin, poslala poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnika v Svet lokalnih skupnosti 
CSD Osrednja Slovenija-vzhod. Rok za oddajo predlogov je potekel v torek, 15. 1. 2019, ob 14.00 uri. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na seji dne 22. 1. 2019 obravnavala prejete 
predloge in pripravila predlog sklepa, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica 
komisije.   
  
 
Ocena finančnih posledic:  
Sprejem sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora ne bo imel nepredvidenih posledic za 
proračun Občine. Sprejem sklepa o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod ne bo imel finančnih posledic za Proračun občine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlog sklepa št. 1:  
Na podlagi 32. a člena 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), 39. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik. OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04), je Občinski 
svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 30. januarja 2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
o imenovanju članov Nadzornega odbora 

Občine Trzin 
 

1. Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin so bili imenovani: _________________________ 
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
                           
Številka: 3-9.1/2019                                                       Župan: 
Datum:  30. 1. 2019                       Peter LOŽAR, l.r.  
 

---000--- 
 
Predlog sklepa št. 2:  
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), 55. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo 
Osrednja Slovenija-vzhod (Uradni list RS, št. 30, z dne 26. 4. 2018), Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 3. redni seji, dne 
30. januarja 2019, sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 

Osrednja Slovenija-vzhod 
 

1.   Občinski svet Občine Trzin, do imenovanja novega predstavnika, imenuje 
___________________________za predstavni-ka/co Občine Trzin v Svet lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija-vzhod. 

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

                                       
 
Številka: 3-9.2/2019                                                             Župan: 
Datum:  30. 1. 2019                                 Peter LOŽAR, l.r.  
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