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Komi s i j a  za  ma n dat na  v pr aša nja ,  vo l i t ve  i n  im enov a nja  
 

 

 

 

 
ŠTEVILKA: 3-10/2023 

DATUM: 27. 1. 2023 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja 

v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin 

  

NAMEN: Sprejem sklepa o imenovanju treh predstavnikov občine v Svet JZ OŠ 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 in 141/22), Odlok o ustanovitvi 

javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 4/02, 5/07, 8/09, 3/10, 6/22 in 18/22), Statut Občine Trzin 

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

Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

16/22 – uradno prečiščeno besedilo) 

  

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 24. 1. 2023 prejela dopis občine za 

sprožitev postopka za imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna 

šola Trzin, saj je Svet zavoda občino obvestil, da bo v mesecu februarju dosedanjim predstavnikom 

potekel mandat in pozval k imenovanju novih (poziv je v prilogi). V skladu z Zakonom 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 in 141/22) ter Odlokom o ustanovitvi 

javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/02, 

5/07, 8/09, 3/10, 6/22 in 18/22) (v nadaljevanju: Odlok) Občina Trzin, kot ustanoviteljica Osnovne šole 

Trzin, v Svet zavoda imenuje tri predstavnike. Glede na to, da bo dosedanjim predstavnikom Ajdi Teran 

Janežič, Tinetu Brezniku in Mitji Kovaljevu potekel mandat, bo potrebno imenovati tri nove 

predstavnike. V skladu s 23. členom Odloka so člani sveta imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in 

so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460


Na podlagi zgoraj navedenega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala člane 

občinskega sveta, naj posredujejo predloge za imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v Svet 

Javnega zavoda Osnovna šola Trzin. Po izteku roka za oddajo predlogov se Komisija sestane in pripravi 

predlog sklepa, ki ga bo na seji predstavila predsednica komisije.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi 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 in 

141/22), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 4/02, 5/07, 8/09, 3/10, 6/22 in 18/22), 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 

3. redni seji, dne 15. februarja 2023, sprejel 

 

Sklep 

o imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin 

 

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje ____________________________________________ za 

predstavnike/-ce ustanovitelja v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin za obdobje štirih let. 

 

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

 

 

 

Številka: 014-0001/2023         Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 2. 2023                                  Peter LOŽAR, l. r.  

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460

