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OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 5-10/2019 
Datum: 12. 3. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v Svet zavoda 

Medobčinski muzej Kamnik; Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljice v 
Komisijo za sprejem otrok v vrtec 

 
Namen: Imenovanje predstavnika občine v Svet zavoda MMK in v Komisijo za sprejem otrok v 
vrtec 
 
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), Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik (Uradni list RS, št. 3/04), Pravilnik o 
sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik OT, št. 1/11) 
 
 
Predlagatelj:            Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:      ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja   
 
Obrazložitev predloga:  
 
Medobčinski muzej Kamnik je 16. januarja občino pozval k imenovanju predstavnika v Svet 
Medobčinskega muzeja Kamnik. V skladu s 15. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Medobčinski muzej Kamnik (Uradni vestnik OT, 11/03 in 2/13) Svet zavoda MMK sestavlja deset 
članov, izmed katerih štiri imenujejo občinski sveti ustanoviteljice in soustanoviteljic, med njimi tudi 
Občina Trzin, ki imenuje enega člana izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, 
financ in pravnih zadev. Mandat članov traja 5 let. Do sedaj je bila predstavnica Občine Trzin ga. 
Jožefa Valenčak, ki je bila imenovana na 28. redni seji, dne 12. 3. 2014. Glede na to, da bo v mesecu 
marcu 2019 dosedanji predstavnici mandat potekel, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pozvala občinske svetnice in svetnike, da posredujejo svoje predloge za imenovanje. Rok 
za oddajo predlogov je potekel v četrtek, 14. 2. 2019 ob 14.00 uri. Člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja so na seji dne 18. 2. 2019 obravnavali oba prejeta predloga, vendar se 
niso uspeli dogovoriti, zato so predlagali, da se ta točka ponovno obravnava na naslednji seji. V skladu 
z navedenim bo komisija na svoji seji 25. 3. 2019 ponovno proučila oba predloga ter pripravila predlog 
sklepa, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica komisije.   
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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


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 18. 2. 2019 prejela dopis občine za 
sprožitev postopka za imenovanje člana/članice Komisije za sprejem otrok v vrtec. V skladu s 6. 
členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik OT, št. 1/11) Komisijo sestavljajo: 

- en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj, 

- en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca in 

- en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje ustanoviteljica. 
 
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Do sedaj je bila predstavnica Občine Trzin gospa 
Nataša Gladek, katere mandat bo potekel 31. 3. 2019, zato je potrebno imenovati novega 
predstavnika Občine Trzin v Komisijo za sprejem otrok v vrtec. 
 
Komisija je na podlagi predloga pozvala občinske odbore političnih strank in predstavnike list 
občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v OS Občine Trzin, da podajo predloge. Rok se je iztekel v 
petek, 8. 3. 2019, ob 12.00 uri. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na seji dne 
25. 3. 2019 obravnavala prejete predloge in pripravila predlog sklepa, ki ga bo na seji občinskega sveta 
predstavila predsednica komisije.   
 
 
Ocena finančnih posledic: 
Sprejem sklepov o imenovanju ne bo imel finančnih posledic za proračun. 
 
 
Predlog sklepa št. 1:  
 
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), Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik (Uradni list RS, št. 3/04) in Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine 
Trzin na 5. redni seji, dne 27. marca 2019, sprejel 

                                                                                                                                                                                                     
Sklep 

o imenovanju predstavnika/-ce Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik 
 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje ___________________________________ za 
predstavnika/-co Občine Trzin v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik, za obdobje petih 
let od uveljavitve sklepa dalje.  
 

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v 
Svetu Medobčinskega muzeja Kamnik, št. 28-11/2014 (Uradni vestnik OT, št. 3/14). 

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

 
 
Številka: 5-10.1/2019                                                             Župan: 
Datum:  27. 3. 2019                                 Peter LOŽAR, l.r.  
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Predlog sklepa št. 2:  
 
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) in Pravilnika o 
sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik OT, št. 1/11) je Občinski svet Občine Trzin na 5. redni seji, 
dne 27. marca 2019, sprejel 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje ________________________________za predstavni-
ka/co ustanoviteljice v Komisijo za sprejem otrok v vrtec, za obdobje štirih let od uveljavitve 
sklepa dalje. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati s 1. 4. 2019. 
 
 
Številka: 5-10.2/2019                                                             Župan: 
Datum:  27. 3. 2019                                 Peter LOŽAR, l.r.  
 
 
 


