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ZADEVA:  Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega 

urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o imenovanju 
predstavnika Občine Trzin v Svet Knjižnice Domžale; Sklep o 
soglasju k imenovanju Andreja Brojana iz Občine Mengeš za 
skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Glasbena šola Domžale   
 
 

NAMEN:  Imenovanje odgovornega urednika glasila Odsev, imenovanje 
predstavnika Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale in soglasje k 
imenovanju skupnega predstavnika v Svetu javnega zavoda 
Glasbena šola Domžale 
 
 

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 in 76/16 – odl. US), Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 
110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 
22/16 in 39/16), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13 in 68/16), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Odlok o zagotavljanju 
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 
3/15 in 11/16), Odlok o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 
2/04 in 4/09), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 
2/10) 
 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

POROČEVALKA:  Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ga. Klavdija Tretjak 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu z Odlokom o zagotavljanju 
obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 6/08 – 
uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16), v Odsevu, Modrih novicah in na spletni strani 
občine, v mesecu aprilu objavila Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila 
občine Trzin - Odsev. Mandat urednika traja dve leti in bo dosedanji urednici potekel dne 
13.06.2017 (imenovana je bila na 6. redni seji, dne 22.04.2015), zato je Komisija objavila razpis za 
novega urednika. Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki: 
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- izpolnjuje pogoje iz 19. člena zakona, ki ureja medije; 

- ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in 

- ob prijavi na razpis predloži programsko zasnovo glasila, ki vsebuje vsebinski načrt rubrik 
Odseva ter zagotovilo o zadostnem številu stalnih sodelavcev. 

 
Do izteka roka za prijavo (petek, 19.05.2017, ob 13:00 uri) so prispele štiri prijave. Komisija se je 
sestala v ponedeljek, 22.05.2017, odprla prispele prijave ter kandidate, ki izpolnjujejo vse pogoje, 
povabila na razgovor. Ponovno se bo sestala 05.06.2017 (skupaj s Komisijo za informiranje, 
občinska priznanja, proslave in promocijo občine) in po opravljenih razgovorih sprejela sklep, s 
katerim bo predlagala občinskemu svetu v imenovanje odgovornega urednika. Odločitev in 
razloge za izbiro predlaganega kandidata bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. Klavdija Tretjak. 

 
---000--- 

 
Svet Knjižnice Domžale je 17. maja občino obvestil, da bo članom Sveta Knjižnice Domžale v 
mesecu oktobru 2017 potekel 5 letni mandat in pozval k imenovanju novih članov (poziv 
prilagamo - priloga 1). Zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Trzin sprožila postopek za imenovanje novega predstavnika in 23.05.2017 občinskim odborom 
političnih strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v OS Občine 
Trzin, poslala poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika v Svetu Knjižnice. V 
skladu z 10. členom Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/04 in 4/09) 
Svet Knjižnice šteje 10 članov, izmed katerih jih 9 imenujejo občine ustanoviteljice, med njimi 
tudi Občina Trzin, ki imenuje enega člana. Mandat članov traja 5 let. Občine ustanoviteljice člane 
imenujejo izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev. 
Dosedanja predstavnica ga. Tatjana Koprol, je bila kot nadomestna članica za preostanek 
mandata imenovana na 4. redni seji, dne 18.02.2015. 
 
Rok za posredovanje predlogov se bo iztekel v ponedeljek, 05.06.2017, ob 14.00 uri. Na ta dan 
se bo sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo proučila prispele 
predloge in pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 

---000--- 
 
 

V skladu z določbami Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Domžale, Svet Glasbene šole, poleg predstavnikov delavcev in staršev, sestavljajo tudi trije 
predstavniki ustanoviteljev. Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti in sicer tako, da 
Občina Domžale imenuje dva predstavnika, enega predstavnika pa imenujejo preostale občine 
soustanoviteljice (Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin) po vsakokratnem medsebojnem  
dogovoru.  
 
Glede na to, da je leta 2005 svojega predstavnika imenovala Občina Moravče, leta 2009 Občina 
Trzin in leta 2013 Občina Lukovica, je na podlagi dogovora med občinami, tokrat za imenovanje 
na vrsti Občina Mengeš. Omenjena občina je v mesecu maju že poslala sklep, s katerim so za 
skupnega predstavnika Občine Mengeš v Svetu Glasbene šole Domžale za obdobje štirih let 
imenovali gospoda Andreja Brojana (sklep je v prilogi – priloga 2). Glede na to, da morajo 
ostale občine podati soglasje h kandidatu, Občinskemu svetu Občine Trzin predlagamo, da 
sprejme sklep o soglasju k imenovanju. 
 
 
Finančne posledice: 
Sprejem sklepa o imenovanju odgovornega urednika ne bo imel dodatnih finančnih posledic za 
proračun. Sredstva za plačilo urednika so predvidena na PP0022. Sprejem ostalih dveh sklepov 
nima finančnih 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o medijih 
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 19. člena Odloka 
o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15 in 11/16) je Občinski svet Občine Trzin 
na 20. redni seji dne 14. junija 2017 sprejel  

 
SKLEP 

o imenovanju odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev 
 

1. Občinski svet Občine Trzin se je na 20. redni seji dne 14. junija 2017 seznanil s predlogom 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovornega urednika 
občinskega glasila Odsev za obdobje dveh let imenoval 
__________________________________________. 

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

 
 
Številka: 20-13.1/2017                                           Župan: 
Datum: 14.06.2017                                      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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 10. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik 
OT št. 2/04 in 4/09) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06), je Občinski svet Občine Trzin na 20. redni seji dne 14. junija 2017 sprejel  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin imenuje ____________________________________ za 

predstavni-ka/co Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale, za obdobje petih let. 
 

2. Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep št. 17-7/2012 (Uradni vestnik OT, št. 
6/12, z dne 18.07.2012) in Sklep št. 4-14.3/2015 (Uradni vestnik OT, št. 1/15, z dne 
18.02.2015).  

 
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 20-13.2/2017                    Župan 
Datum: 14.06.2017               Peter Ložar, l.r. 
 

 
---000--- 
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Predlog sklepa št. 3: 
 
Občinski svet Občine Trzin je 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 in 76/16 – 
odl. US), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale 
(Uradni vestnik OT, št. 7/00, 6/07 in 2/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 20. redni seji dne 14. junija 2017 sprejel 
  

SKLEP 
 

1. Občinski svet Občine Trzin daje soglasje k imenovanju gospoda Andreja BROJANA iz 
Občine Mengeš za predstavnika ustanoviteljev v Svetu Glasbene šole Domžale. 

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

za čas imenovanja predstavnika.  
 
 
Številka: 20-13.3/2017                    Župan 
Datum: 14.06.2017               Peter Ložar, l.r. 
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