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OBČINSKI SVET 
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Zadeva: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine 
Trzin; Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna 
šola Trzin  
 
Namen: Imenovanje Nadzornega odbora in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda 
OŠ Trzin 
 
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); Poslovnik občinskega sveta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 
65/09 popr.), 20/11, 40/12–ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D)), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07, 2/09 in 3/10) 
 
Predlagatelj:           Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:      ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
 
Obrazložitev predloga:  
 
S potekom mandata dosedanjega Občinskega sveta Občine Trzin je potekel tudi mandat 
Nadzornemu odboru. Občinski svet mora v skladu z Zakonom 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), imenovati Nadzorni odbor najkasneje v 45. dneh od začetka mandata občinskega sveta, ki se 
je konstituiral 5.11.2014. Zato je občina Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pozvala, naj sproži postopek za imenovanje članov nadzornega odbora. Komisija je dne 19.11.2014 
občinskim odborom političnih strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, 
zastopanih v OS Občine Trzin, poslala poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člane 
Nadzornega odbora. 
 
Nadzorni odbor ima 5 članov. Njegove pristojnosti so: 

- opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine; 

- nadzorovanje namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter 

- nadzorovanje finančnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev. 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
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


Pri izbiri kandidatov je potrebno opozoriti na določbo 39. člena Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), ki v prvem odstavku določa, da 
morajo člani nadzornega odbora imeti »najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s 
finančno – računovodskega ali pravnega področja.«  V drugem odstavku pa določa, da »člani 
nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani organov ožjih 
delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih 
podjetij, občinskih skladov in drugih organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev.« 
 
Rok za oddajo predlogov je potekel v torek, 02.12.2014, ob 14.00 uri. Do izteka roka je bilo podanih 
6 predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji 
komisije, dne 03.12.2014. Predlaga, da se v Nadzorni odbor Občine Trzin imenujejo: 

- Maja Prah, 

- mag. Elda Romac, 

- Katarina Kadunc, 

- Marcel Koprol, 

- Marko Pavlišič. 
 
 

---000--- 
 

 
Na podlagi določb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo 5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12–
ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D)), ter Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 5/07, 8/09 in 3/10), Občina Trzin kot 
ustanoviteljica Osnovne šole Trzin, imenuje tri predstavnike v Svet zavoda. Mandat dosedanjim 
članicam Sveta (Juditi Šlibar, Mariji Hribar Tekavec in Meliti Novak) bo prenehal 31.12.2014. 
Omenjene predstavnice so bile imenovane s sklepom št. 3-13.2/2010, na 3. redni seji, dne 
22.12.2010. Glede na to, da dosedanjim predstavnicam konec leta poteče mandat, je občina pozvala 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da sproži postopek za imenovanje novih 
predstavnikov v Svet zavoda OŠ Trzin. Komisija je dne 19.11.2014 občinskim odborom političnih 
strank in predstavnikom list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v OS Občine Trzin, poslala 
poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavni-ka/co ustanovitelja v Svet zavoda OŠ 
Trzin. Mandat traja 4 leta.   
 
Rok za oddajo predlogov je potekel v torek, 02.12.2014, ob 14.00 uri. Do izteka roka je bilo podanih 
6 predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predloge obravnavala na seji 
komisije, dne 03.12.2014. S 4. Glasovi za in enim proti predlaga, da se za predstavnike ustanovitelja v 
Svetu OŠ Trzin imenujejo naslednji kandidati:   

- Tine Breznik, 

- Andreja Kosirnik, 

- Andreje Breznik Falk  
 
 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora ne bo imel 
nepredvidenih posledic za proračun Občine.  
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Sprejem sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Trzin ne bo imel 
finančnih posledic za Proračun občine.  
 
 
 
Predlog sklepa št. 1:  
Občinski svet Občina Trzin je na podlagi 32. a člena 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), 39. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik. OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 
10/00 in 5/04), na 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
o imenovanju članov Nadzornega odbora 

Občine Trzin 
 
Za člane Nadzornega odbora Občine Trzin so bili imenovani: Maja Prah, mag. Elda Romac, 
Katarina Kadunc, Marcel Koprol in Marko Pavlišič. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
                           
Številka: 3-10.1/2014                                                Župan: 
Datum: 17.12.2014                   Peter Ložar, l.r.  
 

---000--- 
 
Predlog sklepa št. 2:  
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB 
2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 5, 36/08, 
58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12–ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D)), Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 8/09 in 
3/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) 
na 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Trzin 

 
Občinski svet Občine Trzin imenuje Tineta Breznika, Andrejo Kosirnik in Andrejo Breznik 
Falk za predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Trzin, za obdobje štirih let od 
uveljavitve sklepa dalje. 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati s 01.01.2015. 
                                       
 
Številka: 3-10.2/2011                                                            Župan: 
Datum: 17.12.2014                            Peter Ložar, l.r.  
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