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ŠTEVILKA: 26-7/2022 

DATUM: 27. 5. 2022 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin   

  

NAMEN: Sprejem pravilnika  

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo) in 28. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) 

  

PREDLAGATELJ: Peter LOŽAR, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALKA: Ana Ranzinger, pravnica VII/1 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Sredstva za nakup prenosnih računalnikov so predvidena v proračunu za leto 

2023 na PP0004-Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta.   

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Pravilnik se sprejema zaradi modernizacije delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles. S 

prehodom na elektronsko poslovanje se bo spoštoval razvojni trend elektronskega poslovanja v 

javnem sektorju. Občinski svetniki bodo z brezpapirnim poslovanjem pripomogli  k varovanju okolja, 

zmanjšanim administrativnim stroškom tiskanja,  ter časovnemu optimiziranju dela občinske uprave. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin je obravnaval Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine 

Trzin in ga sprejel v predlaganem besedilu.  

 

Številka: 26-7/2022                                                                                                Župan Občine Trzin 

Datum:  15. 6. 2022           Peter LOŽAR l. r.    

 

 



BESEDILO PRAVILNIKA: 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) in četrtega odstavka 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 12/20) je Občinski svet Občine Trzin, na svoji 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel 

 

PRAVILNIK 

 o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Trzin 

 

1. člen 

(uvodna določba) 

 

(1) Ta pravilnik ureja elektronsko poslovanje Občinskega sveta Občine Trzin (v nadaljevanju: občinski 

svet), ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije 

pri sklicevanju sej sveta in njegovih delovnih teles. 

 

(2) V pravilniku uporabljeni izrazi »član občinskega sveta oz. član delovnega telesa«, zapisani v moški 

slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 

 

2. člen 

(zagotovitev povezave) 

 

(1) V prostoru, kjer zaseda občinski svet, je potrebno zagotoviti dostop do interneta. 

 

3. člen  

(oprema) 

 

(1) Občina članom občinskega sveta zagotovi prenosne računalnike. Po končanem mandatu mora član 

občinskega sveta prenosni računalnik vrniti. 

 

(2) Član občinskega sveta je dolžan s prenosnim računalnikom ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

V primeru okvare, po lastni krivdi ali zaradi malomarnosti, stroške popravila krije sam. 

 

(3) Član občinskega sveta mora poznati delo z osnovnimi računalniškimi orodji in si sam zagotoviti 

podporno opremo za dostop do interneta doma in v službi. 

 

(4) Ob prevzemu prenosnega računalnika, član občinskega sveta podpiše reverz. 

 

4. člen 

(elektronsko sklicevanje sej) 

 

(1) Organ, pristojen za organiziranje dela občinskega sveta (v nadaljevanju: pristojni organ), zagotavlja 

elektronski način sklicevanja sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles z vsem gradivom. 

 

(2) Članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta se vabilo za sejo s predlaganim 

dnevnim redom pošlje po elektronski pošti. 

 



(3) Pristojni organ sklice sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles z vsem gradivom objavlja na 

uradni spletni strani Občine Trzin. 

 

(4) Člani občinskega sveta in člani delovnih teles dostopajo do sklicev sej in gradiva na uradni spletni 

strani Občine Trzin. 

 

(5) Člani občinskega sveta in člani delovnih teles so dolžni gradivo objavljeno na spletni strani prenesti 

na trdi disk prenosnega računalnika, zaradi morebitnih tehničnih napak pri zagotavljanju spletne 

povezave na seji. 

 

(6) Ne glede na elektronsko sklicevanje sej, veljajo vse določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Trzin, ki določajo roke za pošiljanje gradiva.  

 

5. člen 

(izjeme pri elektronskem sklicevanju sej) 

 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika, še naprej prejemajo v papirni obliki vabilo za 

sejo s predlaganim dnevnim redom z vsem gradivom občinskega sveta člani posameznih odborov, ki 

niso člani občinskega sveta in se ob nastopu mandata odločijo, da bodo prejemali gradivo v papirni 

obliki. 

 

(2) Ne glede na določbe iz 4. člena tega pravilnika pristojen organ v papirni obliki članom občinskega 

sveta in članom delovnih teles zagotavlja tista gradiva, ki jih zaradi tehničnih razlogov v elektronski 

obliki ni mogoče objaviti na uradni spletni strani.  

 

6. člen 

(zagotavljanje gradiva v elektronski obliki) 

 

(1) Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora gradivo za posamezno točko dnevnega reda seje 

občinskega sveta oziroma njegovih delovnih teles pristojnemu organu za sklic seje posredovati v 

papirni in elektronski obliki. 

 

(2) Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora pripraviti gradivo za elektronsko objavo v enem 

dokumentu, razen obsežnejših grafičnih prilog. 

 

7. člen 

(programi in oblike dokumentov) 

 

(1) Gradivo v elektronski obliki mora biti posredovano v enem izmed naslednjih formatov: Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Power Point, OpenDocument format, PDF ali JPEG. 

 

8. člen 

(določitev in posredovanje elektronskih naslovov) 

 

(1) Član občinskega sveta ob nastopu mandata prejeme uraden elektronski naslov na katerega bo 

pristojni organ pošiljal vabila za sejo s predlaganim dnevnim redom. 

 



(2) Član delovnega telesa mora pristojnemu organu sporočiti elektronski naslov, na katerega želi 

prejemati sklice sej, prav tako pa mora sporočiti tudi morebitno spremembo elektronskega naslova. 

 

(3) Član delovnega telesa mora v skladu s predpisi za hrambo in obdelavo osebnih podatkov podati 

izrecno in nedvoumno privolitev za njihovo uporabo. 

 

(4) Osebni podatki, ki se vodijo v zbirkah in za katere je potrebna privolitev so: ime, priimek in e-mail 

naslov člana delovnega telesa. 

 

9. člen 

(objava) 

 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin, uporabljati pa 

se začne po konstituiranju občinskega sveta in njegovih odborov po prvih naslednjih volitvah v občinski 

svet. 

 

 

Številka: 007-0005/2022                  Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 6. 2022        Peter LOŽAR, l. r.   

 


