
 

OBČINA TRZIN  
K o m i s i j a  za  m a n d a t n a  vp r a š a n ja ,  
vo l i t ve  i n  i m e n o va n ja  
 

 

 
ŠTEVILKA: 1iz-1/2023 

DATUM: 15. 3. 2023 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predstavnika Občine Trzin v 

Komisijo za sprejem otrok v vrtec in Mnenja o kandidatih za ravnatelja 

Osnovne šole Trzin, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje 

  

NAMEN: Imenovanje predstavnika občine v Komisijo za sprejem otrok v vrtec in izdaja 

mnenja lokalne skupnosti o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja 

Osnovne šole Trzin   

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 

40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 

123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), 

Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 

besedilo), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Pravilnik o sprejemu otrok v 

vrtec (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/11) 

  

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: Nuša Repše, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

  

FINANČNE POSLEDICE:  Ni finančnih posledic za proračun.  

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 6. 3. 2023 prejela dopis občine za 

sprožitev postopka za imenovanje predstavnika ustanoviteljice v Komisijo za sprejem otrok v vrtec. V 

skladu s 6. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Trzin, 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. Dosedanji predstavnici Občine Trzin gospe Nataši Gladek 

bo mandat potekel 31. 3. 2023, zato je potrebno imenovati novega predstavnika Občine Trzin v 

Komisijo za sprejem otrok v vrtec. 

 

V skladu z navedenim je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala člane 

Občinskega sveta Občine Trzin, naj posredujejo predloge. Po izteku roka za oddajo predlogov se je 

Komisija sestala ter pripravila predlog sklepa za sejo občinskega sveta. Komisija predlaga, da se za 

predstavnico Občine Trzin v Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje Manuelo Mušič.  

 

---000--- 

 

Svet Osnovne šole Trzin je v skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja, Občino Trzin, kot ustanoviteljico Osnovne šole Trzin, dne 2. 3. 2023, pozval k izdaji 

mnenj o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ Trzin (Priloga 1). Mnenje je potrebno tudi 

obrazložiti. V primeru, da lokalna skupnost mnenja ne izda v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, 

lahko svet o izbiri odloči tudi brez tega mnenja. 

 

Mandat ravnatelja traja pet let. Za ravnatelja šole je lahko imenovan, kdor ima: 

- izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 

raven izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 

druge stopnje,  

- izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal 

funkcijo ravnatelja, 

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 

- ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma  

- najmanj pet let naziv mentor in  

- opravljen ravnateljski izpit. 

 

V primeru, da kandidat nima opravljenega ravnateljskega izpita, izpolnjuje pa vse ostale pogoje, se ga 

lahko imenuje za ravnatelja, vendar pa mora izpit opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata. 

 

Ravnatelja imenuje Svet šole. Poleg mnenja lokalne skupnosti mora Svet pred odločitvijo o izbiri 

kandidata pridobiti tudi mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora ter 

mnenje sveta staršev. Svet šole nato izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, 

obrazložen predlog za imenovanje pa posreduje v mnenje resornemu ministru. Le-ta izda mnenje o 

kandidatu v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen. 

 

Svet šole je občino zaprosil za mnenje o enem (1) kandidatu, ki izpolnjuje pogoje. 

 

V skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin je za dajanje pobud in predlogov v 

zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti sveta, pristojna Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, ki prouči vso dokumentacijo in izoblikuje predlog sklepa in mnenje o 

kandidatih, ki ga predstavi predsednik komisije na seji občinskega sveta. 

 

Zaradi varstva osebnih podatkov bo vpogled v dokumentacijo možen zgolj za člane matičnih delovnih 

teles (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Odbor za kulturo, šolstvo, šport in 

dejavnost društev) ter občinske svetnike neposredno na sejah delovnih teles in seji občinskega sveta.  

 



PREDLOG SKLEPA ŠT. 1: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno 

besedilo) in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/11) je Občinski svet 

Občine Trzin na 1. izredni seji, dne 21. marca 2023, sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje Manuelo Mušič za predstavnico ustanoviteljice v Komisijo za 

sprejem otrok v vrtec, za obdobje štirih let od uveljavitve sklepa dalje. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati s 1. 4. 2023. 

 

 

Številka: 900-0009/2023                                      Župan Občine Trzin 

Datum: 21. 3. 2023                            Peter LOŽAR, l. r.  

 

 

---000--- 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2: 

 

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 

141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

16/22 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 1. izredni seji, dne 21. marca 

2023, sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin je podal mnenje h kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Trzin, ki 

izpolnjuje pogoje za imenovanje. 

 

2. Mnenje o kandidatki bo posredovano Svetu Osnovne šole Trzin.    

 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 014-0005/2023                                                                                          Župan Občine Trzin 

Datum: 21. 3. 2023                                           Peter LOŽAR, l. r.  

 

 

 


