
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
In imenovanja 
 
Številka: 6-11/2015 
Datum: 03.04.2015 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:  Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega 

urednika občinskega glasila Odsev; Sklep o imenovanju 
predsednika, namestnika predsednika ter članov in 
namestnikov članov Občinske volilne komisije; Sklep o Soglasju 
k imenovanju gospoda Marka Juvana iz Občine Mengeš za 
skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale 
 
 

NAMEN:  Imenovanje odgovornega urednika glasila Odsev, imenovanje 
Občinske volilne komisije in soglasje k imenovanju skupnega 
predstavnika v Svetu zavoda Zdravstveni dom Domžale   
 
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno 
prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakon o medijih 
(Uradni list RS, št. 110/06-uradno prečiščeno besedilo, 90/10 odl. 
US, 87/11-ZAvMS, 47/12), Odlok o zagotavljanju obveščanja 
javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo in 8/12), Zakon o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 3, 
45/08, 83/12), Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Domžale (Uradni vestnik OT, 7/00), Statut Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06). 
 
 

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 in 8/12), v Odsevu, Domžalsko – kamniških novicah in na spletni strani 
občine, v mesecu marcu objavila Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila občine 
Trzin - Odsev. Mandat urednika traja dve leti in bo dosedanjemu uredniku potekel dne 12.06.2015 
(imenovan je bil na 22. redni seji, dne 24.04.2013), zato je Komisija objavila razpis za novega urednika. 
Rok za prijavo bo potekel v ponedeljek, 13.04.2015, ob 13:00 uri. Na ta dan se bo sestala Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo pregledala prejete prijave, jih točkovala in 
povabila na razgovor tiste kandidate, ki bodo izpolnjevali vse pogoje. 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. 

 
Komisija se bo, skupaj s Komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine, 
ponovno sestala 20.04.2015 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--- 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 31. marca 2015 v Uradnem vestniku št. 
2/2015, objavila Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika 
predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (poziv je v prilogi 1 
gradiva). Dosedanja Občinska volilna komisija je bila imenovana na 6. redni seji, dne 20.04.2011, sklep 
o imenovanju pa je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin, 03.05.2011 in je pričel veljati 
naslednji dan po objavi. Glede na to, da Zakon o lokalnih volitvah v 48. členu določa, da se komisijo 
imenuje za obdobje štirih let, bo 04.05.2015 komisiji potekel mandat, zato je potrebno imenovati 
novo. Nadalje 35. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da se predsednika in namestnika 
imenuje izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in 
njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini 
ter občanov.  
 
V omenjenem zakonu so določene tudi naloge Občinske volilne komisije, med katere spadajo: 

- skrb za zakonitost volitev v občinski svet;  

- potrjevanje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavljanje seznamov 
kandidatov oziroma list kandidatov;  

- določitev volišč;  

- imenovanja volilnih odborov;  

- ugotavljanje rezultatov glasovanja in razglasitev, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter 
dajanje poročil o izidu volitev;  

- opravljanje in vodenje neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami;  

- opravljanje drugih nalog, ki jih določa ta zakon. 
 
Rok za oddajo predlogov se bo iztekel 20.04.2015, ob 14:00 uri. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se bo istega dne sestala na seji, na kateri bo proučila predloge ter pripravila 
sklep, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica Komisije.  

 
---000--- 

 
Občina Trzin je skupaj z Občinami Domžale, Lukovica, Mengeš in Moravče soustanovitelj Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Domžale. Odlok o ustanovitvi zavoda v 9. členu določa, da Svet zavoda 
poleg predstavnikov delavcev zavoda in enega predstavnika zavarovancev, sestavljajo tudi trije 
predstavniki ustanoviteljic. Predstavnike ustanoviteljev imenuje občinski svet v skladu s statutom 
občin, od katerih imenuje Občina Domžale dva predstavnika, enega pa občine zunaj sedeža zavoda, 
po vsakokratnem medsebojnem dogovoru. Glede na dogovor med občinami, ena izmed občin 
imenuje predstavnika, ostale pa podajo svoje soglasje. Tokrat je za imenovanje predstavnika na vrsti 
Občina Mengeš, ki je svoji redni seji, dne 19.03.2015, sprejela sklep, da se za skupnega predstavnika 
imenuje g. Marko Juvan (sklep je v prilogi 2). Po sprejemu sklepa nas je Občina Mengeš zaprosila za 
soglasje k imenovanju, zato predlagamo sprejem sklepa o soglasju k imenovanju.  
 



Finančne posledice: 
Sprejem sklepa o imenovanju odgovornega urednika ne bo imel dodatnih finančnih posledic za 
proračun. Pri drugem sklepu finančne posledice nastopijo le ob volitvah ali izvedbi referenduma v 
občini in sicer v višini honorarjev članov OVK določenih z Zakonom o lokalnih volitvah. Sprejem 
sklepa o soglasju k imenovanju predstavnika ustanoviteljev v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
Domžale ne bo imel finančnih posledic.    

---000--- 
 
 
Predlog sklepa št. 1: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO), Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06- uradno prečiščeno besedilo, 90/10 
odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12) 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 in 
8/12) na 6. redni seji dne 22.04.2015 sprejel  

 
SKLEP 

o imenovanju odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev 
 
Občinski svet Občine Trzin se je na 6. redni seji dne 22. aprila 2015 seznanil s predlogom Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovornega urednika občinskega glasila Odsev za 
obdobje dveh let imenoval__________________________________________. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 13.06.2015. 
 
 
Številka: 6-11.1/2015                                           Župan: 
Datum: 22.04.2015                                     Peter Ložar, l.r. 

---000--- 
 
Predlog sklepa št. 2: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 
3, 45/08, 83/12) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 
in 8/06) na 6. redni seji dne 22. 04. 2015 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov ter namestnikov članov 
Občinske volilne komisije 

 
Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Trzin ter imenoval: 
 
- ime priimek ___________________, Trzin za predsedni-ka/co občinske volilne komisije Občine 

Trzin,  
- ime priimek ___________________, Trzin za namestni-ka/co predsedni-ka/ce Občinske volilne 

komisije Občine Trzin,  
 
- ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin 
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  ime priimek ___________________, Trzin za člane /članice Občinske volilne komisije Občine 
Trzin in  

 
- ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin za namestnike članov / članic Občinske volilne komisije 

Občine Trzin.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 6-11.2/2015                                                                                Župan 
Datum: 22.04.2015                                                                              Peter Ložar, l.r. 
 

---000--- 
 

Predlog sklepa št. 3: 
 

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 3, odl. US, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 - ZUUJFO)), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale (Uradni vestnik 
OT, 7/00) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 
8/06) na 6. redni seji dne 22.04.2015 sprejel 
 

SKLEP  

o soglasju k imenovanju skupnega predstavnika ustanoviteljev v Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Domžale 

 

Občinski svet Občine Trzin soglaša z imenovanjem g. Marka Juvana iz Mengša, za predstavnika 
občin Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati dan po objavi. 

 

Številka: 6-11.3/2015                                                                                    ŽUPAN: 
Datum:  22.04.2015                           Peter Ložar, l.r. 
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