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OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva:              Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika 

in članov Odbora za finance in premoženje; Sklep o spremembi Sklepa o 
imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije; Sklep o 
soglasju k imenovanju Mojce Likar iz Občine Mengeš za predstavnico 
ustanoviteljev v Svetu OŠ Roje  

 
Namen:            Sprejem sklepov in zapolnitev praznega mesta v Odboru za finance in premoženje 

in Statutarno pravni komisiji, ki sta ostali prosti po odstopu svetnika ter soglasje k 
imenovanju predstavnice ustanoviteljev v Svetu OŠ Roje  

 
Pravna podlaga: Zakon 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), Statut Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Odlok o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Roje (Uradni vestnik OT, 
št. 7/00, 6/07 in 2/10), Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04), Sklep o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles 
občinskega sveta (Uradni vestnik OT, št. 10/14) 

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

imenovanja 
 
Obrazložitev:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 2.6.2016 prejela poziv občine za 
sprožitev postopka za imenovanje nadomestnega člana oziroma članico Statutarno pravne komisije 
in predsednika oziroma predsednico Odbora za finance in premoženje. Mesti sta ostali prosti, po 
odstopu gospoda Antona Peršaka s funkcije člana Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bil hkrati 
tudi predsednik Odbora za finance in premoženje in član Statutarno pravne komisije. Ker so v skladu 
z določbo 34. člena Statuta Občine Trzin, lahko predsedniki odborov izključno občinski/-e 
svetniki/-ce, prav tako pa je Statutarno pravna komisija (37. člen Statuta) sestavljena izključno iz 
občinskih svetnikov, je potrebno imenovati nadomestnega člana oziroma članico Statutarno pravne 
komisije in predsednika oziroma predsednico Odbora za finance in premoženje za preostanek 
mandatne dobe izmed članov občinskega sveta. Glede na to, da je bil g. Peršak član Liste za 
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani, je Komisija 8.6.2016 omenjeno listo pozvala k 
posredovanju predlogov za nadomestnega člana oziroma članico Statutarno pravne komisije in 
predsednika oziroma predsednico Odbora za finance in premoženje za preostanek mandatne dobe. 
Do izteka roka 29.08.2016 ob 14.00 uri je komisija prejela eno kuverto. Predlog bo obravnavala na 
svoji redni seji in pripravila sklep, ki ga bo predsednica predstavila na seji občinskega sveta.     
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Osnovna šola Roje je 19. aprila 2016 občine soustanoviteljice obvestila, da je potekel mandat 
predstavnika občin soustanoviteljic (Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin) v Svetu OŠ Roje in 
pozvala k imenovanju novega predstavnika.  
 
Na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odloka o 
ustanovitvi zavoda Svet OŠ Roje poleg predstavnikov delavcev in staršev, sestavljajo tudi trije 
predstavniki ustanoviteljev. Predstavnike ustanoviteljev v skladu z odlokom imenujejo občinski sveti 
in sicer tako, da Občina Domžale imenuje dva predstavnika, enega predstavnika pa imenujejo 
preostale občine soustanoviteljice (Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin), po predhodnem dogovoru. 
Predstavniki se imenujejo za 4-letno mandatno obdobje. V preteklosti je med občinami veljal 
dogovor o menjavi predstavnikov štirih občin znotraj 4-letnega mandatnega obdobja, in sicer tako, 
da so občine svoje predstavnike imenovale za obdobje enega leta. Tako so občine v mandatnem 
obdobju od 01.04.2007 – 31.03.2011 predstavnike določile po abecednem vrstnem redu občin 
(1.4.2007 – 31.3.2008: predstavnik Občine Lukovica; 1.4.2008 – 31.3.2009: predstavnik Občine 
Mengeš; 1.4.2009 – 31.3.2010: predstavnik Občine Moravče in 1.4.2010 – 31.3.2011: predstavnik 
Občine Trzin). V letu 2011 je predstavnika zopet imenovala Občina Lukovica. V letu 2012, ko bi 
svojega predstavnika morala imenovati Občina Mengeš, pa je bil s strani ene izmed občin podan 
predlog, o katerem so se občine neformalno že nekaj časa pogovarjale, in sicer, da bi bilo bolj 
smiselno, da bi ena občina imenovala predstavnika za vsa štiri leta, nato pa naslednja spet za vsa štiri 
leta. To bi bilo primerneje tudi za imenovane predstavnike, saj se, glede na to, da se v enem letu 
sestanejo le trikrat ali štirikrat, komaj uspejo seznaniti z delovanjem Sveta in zavoda, potem pa se 
zopet zamenjajo in jih je potrebno na novo učiti in seznanjati z osnovami. Če bi isti predstavnik bil v 
Svetu 4 leta, bi lahko bolje sodeloval in opravljal svoje delo, saj bi področje podrobneje spoznal in ne 
bi imel težav s prilagajanjem ostalim članom sveta, ki so izvoljeni za štiri leta.  Predstavnik omenjenih 
štirih občin se je bil tako prisiljen posebej prilagajati zlasti takrat, ko so bili ostali člani Sveta v svetu 
že dve ali tri leta in so že podrobneje poznali delovanje ter so bili seznanjeni z aktualnim dogajanjem 
in poznali tud vse morebitne težave. Ostale občine so se s predlogom strinjale. Tako je Občinski svet 
Občine Lukovica, na podlagi dogovora, sprejel sklep, s katerim je še za tri leta podaljšal mandat 
tedanjemu predstavniku Občine Lukovica v Svetu OŠ Roje, gospodu Viktorju Jemcu.  
 
Glede na to, da se je mandat g. Jemcu iztekel, je po dogovoru, glede na abecedni vrstni red, za 
imenovanje predstavnika za naslednja štiri leta, zopet na vrsti Občina Mengeš. Ostale občine pa 
podajo soglasje k imenovanju. Tako je Občinski svet Občine Mengeš za predstavnico Občine 
Mengeš v Svetu OŠ Roje, na svoji 13. redni seji, z dne 23.06.2016, imenoval gospo Mojco Likar 
(sklep v prilogi).   
 
Občinskemu svetu Občine Trzin predlagamo, da sprejme sklep o soglasju k imenovanju. 
 
 
 
Finančne posledice: Sprejem predlaganih sklepov nima dodatnih posledic za proračun občine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 in 14/15 - ZUUJFO), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Ur. 
vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji, dne 
14. septembra 2016 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje 

 
1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov Odbora za finance in premoženje, št. 2-

3.2/2014, z dne 03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 10/2014) se v prvem odstavku ime in 
priimek »Anton Peršak« nadomesti z imenom in priimkom »_______________________.« 

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

 
 
Številka: 15-8.1/2016                                                    ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                         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 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 15. redni seji, dne 14. 
septembra 2016 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije 

 
1. V Sklepu o imenovanju predsednika in članov Statutarno pravne komisije, št. 2-3.10/2014, z 

dne 03.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 10/2014) se v drugem odstavku ime in priimek 
»Anton Peršak« nadomesti z imenom in priimkom »________________________.« 

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

 
 
Številka: 15-8.2/2016                                                    ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016                         Peter LOŽAR l.r.  
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Predlog sklepa št. 3: 

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), 46. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16 in 49/16 – popr.) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
OŠ Roje (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) je Občinski svet Občine Trzin na 15. redni seji 
dne 14. septembra 2016 sprejel  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju gospe Mojce Likar iz Občine 

Mengeš za skupno predstavnico občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svetu OŠ 
Roje. 

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja za čas imenovanja predstavnice.  

 
 
Številka: 15-8.3/2006          ŽUPAN: 
Datum: 14.09.2016               Peter LOŽAR, l.r.  
 


