
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 5-12/2015 
Datum: 10.03.2015 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva: Volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Komisijo za sprejem 
otrok v vrtec 

 
Namen: Imenovanje predstavnika Občine Trzin v Komisijo za sprejem otrok v vrtec 
  
Pravna podlaga:   Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
2, 27/08 odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06); 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:  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 16.02.2015 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 
Breda Kovačič, katere mandat je potekel v začetku leta, 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. Do izteka roka, 
5.3.2015, je prejela 3 predloge s soglasji, en predlog pa je bil podan še na sami seji. Komisija se je 
sestala na 3. izredni seji, dne 9.3.2015 in se po predstavitvi in razpravi odločila, da bo o kandidatih 
glasovala na naslednji seji.   
 
Ker se do priprave gradiva, komisija še ni ponovno sestala, ampak se bo sestala 17.3.2015, bo 
predlog na sami seji občinskega sveta podrobneje predstavila predsednica Komisije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
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


Ocena finančnih posledic: Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel nepredvidenih posledic za 
proračun.  
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12- ZUJF), 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) in 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik OT, št. 1/11) na 5. redni seji dne 24.03.2015 
sprejel 
 

SKLEP 
 

Občinski svet Občine Trzin imenuje ________________________________za predstavni-ka/co 
ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec, za obdobje štirih let. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 5-12/2015                                                        Župan: 
Datum: 24.03.2015                            Peter Ložar, l.r.  
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