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Številka: 4-14/2015 
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OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva: Volitve in imenovanja  
 
Namen: Imenovanje Komisije za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe 
ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin; Imenovanje nadomestnega člana 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti; Imenovanje nadomestnega člana Sveta Knjižnice Domžale 
ter 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); 
Odlok o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/04 in 4/09); Akt o ustanovitvi Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Zakon o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Odlok 
o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT,  št. 2/04, 4/09) 
 
Predlagatelj:           Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:      ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja   
 
Obrazložitev:  
S potekom mandata dosedanjega občinskega sveta je potekel mandat Komisiji za spremljanje in 
preverjanje utemeljenosti predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v 
JZ OŠ Trzin. Ustanovitev Komisije kot stalne Delovne skupine in sestave je že leta 2004 predlagal 
tedanji občinski svet. Glede na prakso preteklih let, predlagamo, da se komisija ponovno imenuje, saj 
naj bi bila njena naloga spremljanje predlogov oblikovanja ekonomske cene programa otroškega 
varstva Enote vrtca v OŠ Trzin, proučitev možnosti za racionalizacijo poslovanja, izkoriščanja 
notranjih rezerv in znižanja stroškov programa otroškega varstva. Predlagamo naslednjo sestavo: 
- predstavnik občinskega sveta; član Odbora za finance in premoženje; 
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti; 
- predstavnik Osnovne šole Trzin; 
- predstavnik enote vrtca Trzin; 
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- 2 občana. 
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, 
je prejela 4 predloge s soglasji. Po proučitvi predlogov, Komisija predlaga občinskemu svetu, da se v 
komisijo kot občanki imenuje: gospo Tanjo Jankovič in gospo Moniko Jončeski Antalašič. 

 
---000--- 

 
Občina je komisijo obvestila, da je 18. novembra prejela izjavo gospoda Petra Ložarja, s katero 
odstopa s funkcije člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Domžale 
(izjava v prilogi). G. Ložar je bil na omenjeno funkcijo imenovan na 13. redni seji, dne 1.2.2012, s 
sklepom št. 13-9/2012 (sklep v prilogi). Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti je takrat 
občino obvestil, da je članom Sveta območne izpostave Domžale potekel mandat in pozval k 
imenovanju novih članov. Pozivu je bil priložen tudi ugotovitveni sklep o sestavi svetov območnih 
izpostav JSKD, iz katerega je razvidno, da Občina Trzin v svet imenuje enega člana. Mandat članov 
traja 4 leta. Komisija je 19.12.2014 pozvala občinske odbore političnih strank in predstavnike list 
občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v OS Občine Trzin, da podajo predloge za nadomestnega 
člana. Do izteka roka, 5.1.2015, je komisija prejela en predlog. Občinskemu svetu predlaga, da kot 
nadomestno članico Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
Domžale za preostanek mandatne dobe imenuje gospo Andrejo Breznik Falk.   

 
---000--- 

 
Odstopno izjavo je 17.12.2014 podala tudi predstavnica Občine Trzin v Svetu Knjižnice Domžale, 
gospa Miše Lajovic Zakrajšek (izjava v prilogi). Imenovana je bila na 17. redni seji, dne 11.7.2012, s 
sklepom št. 17-7/2012 (sklep v prilogi). V skladu z 10. členom Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni 
vestnik OT, 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. Komisija je 19.12.2014 pozvala občinske odbore političnih strank in predstavnike 
list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v OS Občine Trzin, da podajo predloge za 
nadomestnega člana. Do izteka roka, 5.1.2015, je komisija prejela 3 predloge. Po proučitvi predlogov 
Komisija občinskemu svetu predlaga, da kot nadomestno članico Sveta Knjižnice Domžale za 
preostanek mandata imenuje gospo Tatjano Koprol.   
 

  ---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) je prenehal 31.12.2014. 
Omenjene predstavnice so bile imenovane s sklepom št. 3-13.2/2010, na 3. redni seji, dne 22.12.2010 
(sklep v prilogi). Glede na to, da je dosedanjim predstavnicam konec leta potekel 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, 
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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 in pripravila predlog sklepa. Na svoji 4. redni seji, dne 11.12.2014, pa je 
sprejela sklep o razveljavitvi tega sklepa. Komisija se je za razveljavitev odločila zaradi opozoril in 
pomislekov, povezanih z nasprotjem interesov pri nekaterih predlaganih kandidatih. Zato je 
ponovno pozvala občinske odbore političnih strank in predstavnike list občinskih svetnic in 
svetnikov zastopanih v občinskem svetu Občine Trzin, da podajo predloge za predstavnike 
ustanovitelja v Svet Javnega zavoda OŠ Trzin. Do izteka roka, 5.1.2015, je komisija prejela 4 
predloge. Po proučitvi predlogov predlaga, da se v Svet JZ OŠ Trzin imenujejo: gospod Tine 
Breznik, gospa Andreja Kosirnik in gospa Marija Hribar Tekavec.   
 
Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na sami seji podrobneje 
predstavila predsednica Komisije.  

 
Ocena finančnih posledic: Sprejem predlaganih sklepov ne bo imel nepredvidenih posledic za 
proračun.  
 
Predlog sklepa št. 1:  
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) 
in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. 
redni seji dne 11.02.2015 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju Komisije OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti predlogov za 

spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ OŠ Trzin 
 
Občinski svet Občine Trzin ustanavlja Komisijo OS za spremljanje in preverjanje utemeljenosti 
predlogov za spremembe ekonomske cene programa otroškega varstva v JZ Osnovna šola Trzin. 
 
V komisijo se imenujejo: 
- predstavnik občinskega sveta; član Odbora za finance in premoženje; 
- predstavnik Odbora za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev; 
- predstavnik občine s področja družbenih dejavnosti; 
- predstavnik Osnovne šole Trzin; 
- predstavnik enote vrtca Trzin; 
- Tanja Jankovič; 
- Monika Jončeski Antalašič. 
 
Naloge komisije: 
- proučitev utemeljenosti predlogov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin 

za spremembo cene programa otroškega varstva;  
- proučevanje vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja Enote OŠ Vrtec Trzin, izkoriščanje 

notranjih rezerv in znižanje stroškov program otroškega varstva, 
- spremljanje in reševanje drugih zadev s tega področja po nalogu občinskega sveta. 
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Mandat komisije sovpada z  zaključkom mandata občinskega sveta, prej pa se lahko zaključi zaradi 
prenehanja funkcije posameznih članov ali predsednika komisije. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4-14.1/2015                                                       Župan: 
Datum: 11.02.2015                            Peter Ložar, l.r.  
 

---000--- 
 
Predlog sklepa št. 2:  
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), 
27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) in 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. 
redni seji, dne 11.02.2015 sprejel 
 

SKLEP  
o spremembi sklepa št. 13-9/2012, z dne 1.2.2012 

 
V sklepu št. 13-9/2012, z dne 01.02.2012 (Uradni vestnik OT, št. 1/2012, 07.02.2012), se v prvi točki 
ime in priimek »Petra Ložarja« nadomesti z imenom in priimkom »Andrejo Breznik Falk«. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4-14.2/2015                                                       Župan: 
Datum: 11.02.2015                            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 2, 76/08, 79/09, 14/10 odl. US; 51/10 in 40/12-ZUJF), Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo 1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13), 10. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik OT, št. 2/04, 
4/09) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06), 
na 4. redni seji dne 11.02.2015 sprejel  
 

SKLEP  
o spremembi sklepa št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012 

 
V sklepu št. 17-7/2012, z dne 11.07.2012 (Uradni vestnik OT, št. 6/2012, 18.07.2012), se v prvi točki 
ime in priimek »Mišo Lajovic Zakrajšek« nadomesti z imenom in priimkom »Tatjano Koprol«. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4-14.3/2015                                                       Župan: 
Datum: 11.02.2015                            Peter Ložar, l.r. 
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---000--- 
 
 
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 4. redni seji dne 11.02.2015 sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Trzin 

 
Občinski svet Občine Trzin imenuje Tineta Breznika, Andrejo Kosirnik in Marijo Hribar 
Tekavec 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 naslednji dan po objavi. 
                                       
 
Številka: 4-14.4/2015                                                        Župan: 
Datum: 11.02.2015                            Peter Ložar, l.r.  
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