
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 12-11/2016 
Datum: 02.03.2016 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:            VOLITVE IN IMENOVANJA:  

- Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Nadzornega 
odbora Občine Trzin;  

- Imenovanje člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Domžale; 

- Imenovanje predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb 
zoper policiste. 

 
Namen:     Sprejem sklepov o imenovanju novih članov/članic in imenovanje 

nadometsnega člana/članice nazornega odbora 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 
23/15 – popr.), Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (Ur. L. RS, št. 72/2010), 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:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 11. redni seji dne 10.02.2016 sprejel ugotovitveni sklep o 
prenehanju mandata člana in podpredsednika Nadzornega odbora gospoda Marka Pavlišiča, 
zato je v Nadzornem odboru nastalo prosto mesto. Komisija za mandatna vorašanja, volitve 
in imenovanja je pozvala občinske odbore političnih strank in predstavnike list občinskih 
svetnic in svetnikov, zastopanih v občinskem svetu Občine Trzin, da predlagajo kandidate za 
novega člana Nadzornega odbora za preostanek mandatne dobe. Rok za posredovanje 
predlogov se je iztekel v petek, 26.02.2016 in do takrat smo prejeli dva predloga. Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je v torek, 01.03.2016 sestala na 4. izredni 
seji Komisije, pregledala predloga in pripravila sklep za občinski svet. Za nadomestno članico 
Nadzornega odbora Občine Trzin predlaga gospo Blanko Jankovič. Predlog bo na seji 
predstavila predsednica komisije. 
 

 
---000--- 

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


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je februarja občino obvestil, da bo v mesecu marcu 
potekel mandat članov Sveta Območnih izpostav JSKD in hkrati pozval k imenovanju novih 
članov (priloga 1). Občina je o tem obvestila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki je na internetni strani Občine Trzin, dne 24. 02. 2016, objavila Javni poziv za 
posredovanje predlogov kandidatov za člana Sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Domžale.   
 
Občina Trzin spada pod Območno izpostavo Domžale in v Svet predlaga enega člana in 
sicer na predlog posameznikov, zvez in kulturnih društev, ki delujejo v posamezni lokalni 
skupnosti. Mandat članov traja 4 leta. Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, 
naslov, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo.  
 
Rok za oddajo predlogov se bo iztekel v ponedeljek 07.03.2016, ob 14:00 uri. Komisija se 
bo isti dan sestala, preučila prispele predloge in pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega 
sveta predstavila predsednica komisije.   

 
---000--- 

 
Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije 
ZNPpol (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.), konec meseca februarja, občine 
pozvalo k posredovanju predlogov kandidatov za predstavnike javnosti v senatih za 
reševanje pritožb zoper policiste (priloga 2). V skladu z dopisom MNZ predstavnike 
javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom policistov na regionalni ravni, na 
predlog lokalne skupnosti z območja posamezne policijske uprave, imenuje in razrešuje 
ministrica za notranje zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število 
prebivalcev občine po določenem ključu, ki se določi s pozivom MNZ. Občina Trzin spada 
v kategorijo do 20.000 prebivalcev in predlaga enega predstavnika. Mandat traja 4 leta. 
 
Predlagani kandidat mora biti državljan Republike Slovenije, ki: 

1. ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
2. ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 

dolžnosti; 
3. ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri 

ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija 
predpisane kazenske točke; 

4. ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali 
funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov; 

5. aktivno obvlada slovenski jezik in 
6. je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v 

lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega 
dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje 
delo kot član senata opravljal pošteno in vestno. 

 
Občina je o tem obvestila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je na 
internetni strani Občine Trzin, dne 02. 03. 2016, objavila Javni poziv za posredovanje 
predlogov kandidatov za predstavnike javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. 
Komisija je poziv poslala tudi občinskim odborom političnih strank in predstavnikom list 
občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v občinskem svetu Občine Trzin. 
 
Rok za oddajo predlogov se bo iztekel v ponedeljek 07.03.2016, ob 14:00 uri. Komisija se 
bo isti dan sestala, preučila prispele predloge in pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega 
sveta predstavila predsednica komisije.   
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-21-0990


Finančne posledice: Sprejem predlaganih sklepov ne bo imel dodatnih finančnih  posledic 
za proračun občine.  
 
 
 
Predlog sklepa št. 1:  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 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 12. redni seji, dne 16. marca 2016 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

o spremembi Sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin  
 

1. V Sklepu o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin št. 3-10/2014 z dne 
17.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 11/14) se v prvem odstavku ime in priimek 
»Marko Pavlišič« nadomesti z imenom in priimkom »Blanka Jankovič«. 

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

 
Številka: 12-11.1/2016                                            Župan: 
Datum: 16.03.2016                            Peter LOŽAR, l.r.  

 
---000--- 

 
 
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 in 14/15 - ZUUJFO ), 27. člena Akta o 
ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin na 12. redni seji, dne 16. marca 2016 sprejel 
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje ____________________ za član-a/ico Sveta 
Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale. 
 

2. Z uveljavitvijo tega sklepa, prenehata veljati Sklep št. 13-9/2012, z dne 01.02.2012 in 
Sklep o spremembi sklepa št. 4-14.2/2015, z dne 11.02.2015.   
 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 12-11.2/2016                                                Župan: 
Datum: 16.03.2016                      Peter LOŽAR,  l.r.  
 
 

---000--- 
 
 
 

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=201051&stevilka=2763


Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.) in Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je občinski svet Občine 
Trzin na 12. redni seji, dne 16. marca sprejel  
  
 

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin v skladu s pozivom ministra za notranje zadeve predlaga 
ministru, da za predstavnika/co javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 
policiste iz Občine Trzin imenuje ga./go. …………………………………., 
stanujočega/stanujočo v Trzinu. 

 
2. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep št. 12-6/2008, z dne 23.01.2008 in 

Sklep o spremembi sklepa št. 27-2.5/2009, z dne 14.10.2009. 
 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka: 12-11.3/2016                                                Župan: 
Datum: 16.03.2016                      Peter LOŽAR,  l.r.  

 
 

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

