
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 9-10/2019 
Datum: 4. 11. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
 
Zadeva:  Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu in Sklep o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
Namen: Sprejem sklepov in imenovanje svetov 
 
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), 6. člen Zakona o voznikih (Uradni list RS, 85/16, 67/17, 
21/18 – ZNOrg in 43/19), 18. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04), Sklep o 
ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/99), Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 9/11) in Sklep o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin  (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/99) 

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

imenovanja 
 
Obrazložitev:  
 
Članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, imenovanim s Sklepom št. 9-7.1/2015, 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/15) in Sklepom o spremembi Sklepa št. 13-10/2016 (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 4/16), bo 1. 12. 2019 potekel mandat, zato bo v skladu z zakonodajo, 
Statutom Občine Trzin, Sklepom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/99) (Priloga 1) ter Sklepom o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
9/11) (priloga 2), potrebno imenovati nove člane. 
 
V skladu s Sklepom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sklepom o 
dopolnitvi Sklepa so naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu naslednje: 

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=2016-01-3686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3163
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1924


- proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, 
ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje 
varnosti;  

- sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi 
področji, pomembnimi za varnost prometa;  

- pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje pri 
razvoju programa treninga varne vožnje;  

- spodbuja znanstveno raziskovalno delo na področju cestnega prometa; 
- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja;  
- razvija in spodbuja aktivnosti šolske prometne službe.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 10. 10. 2019 občinskim odborom 
političnih strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu 
Občine Trzin, poslala poziv za predložitev kandidatur z rokom do 8. 11. 2019, do 12:00 ure. Svet šteje 
5 članov, mandat pa traja 4 leta. V skladu s Sklepom o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu ter Sklepom o dopolnitvi Sklepa, kot enakopravni člani v delu sveta 
sodelujejo tudi predstavnik Policijske postaje Domžale, Osnovne šole Trzin, Javnega vzgojno 
varstvenega zavoda Vrtec Trzin ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Komisija se bo sestala 
na seji dne 12. 11. 2019 in proučila prispele predloge ter pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega 
sveta predstavila predsednica komisije.  
 

--000— 
 
 
Ravno tako bo 1. 12. 2019 prenehal tudi mandat članom Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
imenovanim s Sklepom št. 9-7.2/2015 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/15), zato bo v skladu z 
Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Trzin ter Sklepom o ustanovitvi Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 10/99) (priloga 3), potrebno imenovati 
nove člane.  
 
Naloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin so: 
- spremlja politiko občine na področju zagotavljanja dostopnosti javnih dobrin občanom občine, pri 

čemer skrbi za spoštovanje pravice občanov do dostopnosti javnih dobrin in za spoštovanje načela 
gospodarnosti in smotrnosti pri zagotavljanju javnih dobrin glede na proračunske zmožnosti 
občine; 

- spremlja oblikovanje in sprejemanje proračuna občine in drugih aktov, s katerimi občina ureja 
zagotavljanje javnih dobrin in daje občinskemu svetu pripombe ter mnenja v zvezi s predlogi teh 
aktov, ki so jih predlagatelji aktov in občinski svet dolžni obravnavati; 

- daje pobude in predloge, ki zadevajo zagotavljanje javnih dobrin občanom, županu in občinski 
upravi ter občinskemu svetu; 

- opozarja na pomanjkljivosti pri zagotavljanju javnih dobrin občanom.    
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 10. 10. 2019 občinskim odborom 
političnih strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu 
Občine Trzin, poslala poziv za predložitev kandidatur z rokom do 8. 11. 2019, do 12:00 ure. V svet se 
imenuje 5 članov, katerih mandat traja 4 leta od imenovanja. Komisija se bo sestala na seji dne 12. 11. 
2019 in proučila predloge ter pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica 
komisije.  
 
  
Finančne posledice: Sprejem predlaganih sklepov nima dodatnih finančnih posledic za proračun 
občine. Sredstva za delovanje svetov so predvidena v Proračunu Občine Trzin.  
 



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), 6. člena 
Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19), 18. člena Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04), 
Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 10/99) in Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 9/11) je Občinski svet Občine Trzin 
na 9. redni seji, dne 27. novembra 2019, sprejel 

 
SKLEP 

o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

1. člen 
 

Za člane Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se imenujejo:  
- __________________________________, Trzin, 
- __________________________________, Trzin, 
- __________________________________, Trzin, 
- __________________________________, Trzin, 
- __________________________________, Trzin. 
 

2. člen 
 

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

3. člen 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 2019. 
 
 
Številka: 9-10.1/2019                                                       Župan: 
Datum: 27. 11. 2019                          Peter LOŽAR, l. r.  
 

--000-- 
 
Predlog sklepa št. 2: 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 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 Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) in 
Sklepa o ustanovitvi Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 10/99) je Občinski svet Občine Trzin na 9. redni seji, dne 27. novembra 2019, 
sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju članov Sveta Občine Trzin za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
1. člen   

 
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenujejo:  

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


- __________________________, Trzin, 

- __________________________, Trzin, 

- __________________________, Trzin, 

- __________________________, Trzin, 

- __________________________, Trzin. 
 

2. člen 
 

Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja. 
 

 
3. člen 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 2. decembra 2019.  
 
 
Številka: 9-10.2/2019                                                      Župan: 
Datum: 27. 11. 2019                         Peter LOŽAR, l. r.  
 


