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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) in 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni seji, 

dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

 

1. Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandat 

nadomestni članici Občinskega sveta Občine Trzin 

Petri PODGORŠEK za preostanek mandatne dobe 

občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022-

2026. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin. 

 

Številka: 900-0008/2022-5              Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                             Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

Na podlagi 30. člena 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) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 

2. redni seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

Sklep  

o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles 

občinskega sveta 

 

1. 

 

Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom ustanavlja 

stalna delovna in posvetovalna telesa občinskega 

sveta:  

- Odbor za gospodarske javne službe, okolje in 

prostor 

- Odbor za finance in premoženje 

- Odbor za socialno politiko, zdravstvo in 

dejavnost humanitarnih društev  

- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost 

društev 

- Komisijo za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine   

 

2. 

 

Odbori in komisija občinskega sveta, ustanovljeni s 

tem sklepom, so stalna delovna telesa občinskega 

sveta, ki pripravljajo podlage za odločitve občinskega 

sveta za področja iz svojih pristojnosti, določenih v 

tem sklepu.  

 

3. 

 

Vsak odbor/komisija na poziv župana deluje tudi kot 

posvetovalno delovno telo župana za svoje področje 

delovanja. 

 

4.  

 

Vsak odbor/komisija na poziv župana lahko skupaj z 

županom oziroma podžupanom ali za to določenim 

članom občinske uprave deluje tudi kot razpisna 

komisija za izvedbo javnih razpisov ali zbiranje ponudb 

ter izbiro ponudnikov v zvezi z javnimi razpisi in 

zbiranjem ponudb, ki zadevajo delovno področje 

odbora/komisije.  

 

5. 

 

Odbori/komisija v skladu z zakonom, statutom in 

poslovnikom občinskega sveta opravljajo naloge, ki 

jim jih nalagajo statut in poslovnik oziroma drugi akti 

in sklepi občinskega sveta. 

 

6. 

 

Posamezni odbori in komisija opravljajo naloge ne 

naslednjih področjih: 
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a) Odbor za gospodarske javne službe, okolje in 

prostor šteje sedem (7) članov, vključno s 

predsednikom/predsednico in namestnikom/ 

namestnico predsednika/predsednice; 

- opravlja naloge na področju občinskih 

gospodarskih javnih služb, odvijanja javnega 

prometa v občini, komunalne opreme, urejanja 

prostora, urbanizma in graditve objektov, 

varstva naravnega in bivalnega okolja, izvajanja 

varstva pred poplavami, obravnava določanje 

in izvzeme iz javnega dobra, obravnava 

predloge strategij ter spremlja njihovo 

izvajanje in obravnava programe opremljanja, 

- redno spremljanje izvajanja GJS,  

- opravlja naloge s področja izvajanja okoljske 

politike, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega 

delovnega področja. 

 

b) Odbor za finance in premoženje šteje sedem (7) 

članov, vključno s predsednikom/predsednico in 

namestnikom/namestnico predsednika/ 

predsednice, 

- opravlja naloge na področju javnih financ, zlasti 

proračuna, zaključnega računa proračuna, 

zadolževanja občine, javnih podjetij in 

zavodov, razpolaganja s premoženjem občine, 

obravnava predloge cen ter investicijske 

programe,  

- obravnava zadeve s področja stanovanjske 

politike, gospodarjenja z občinskimi stanovanji 

in poslovnimi prostori, 

- opravlja naloge na področju kmetijske politike 

in pospeševanja trajnostne samooskrbe, 

- opravlja naloge pospeševanja razvoja 

gospodarskih dejavnosti, samostojnega 

podjetništva in obrtništva ter turizma, 

- opravlja naloge s področja pridobivanja 

kohezijskih sredstev, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega 

delovnega področja. 

 

c) Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 

humanitarnih društev šteje pet (5) članov, 

vključno s predsednikom/predsednico in 

namestnikom/namestnico predsednika/ 

predsednice: 

- opravlja naloge s področja razvoja zdravstva, 

socialnega skrbstva, varstva invalidov in 

ostarelih ter spremlja dejavnost humanitarnih 

društev oziroma spodbuja razvoj humanitarne 

dejavnosti v občini,  

- obravnava druge zadeve v okviru svojega 

delovnega področja. 

 

d) Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost 

društev šteje pet (5) članov, vključno s 

predsednikom/predsednico in namestnikom/ 

namestnico predsednika/predsednice: 

- opravlja naloge na področju otroškega varstva, 

osnovnega šolstva, kulture, športa in 

rekreacije, raziskovalne, knjižničarske, 

muzejske dejavnosti ter spremlja dejavnost 

društev na teh področjih, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega 

delovnega področja.  

 

 

e) Komisija za informiranje, občinska priznanja, 

proslave in promocijo občine šteje sedem (7) 

članov, vključno s predsednikom/predsednico in 

namestnikom/namestnico predsednika/ 

predsednice:  

- sistemsko in celovito obravnava teme s 

področja informiranja in promocije dogodkov v 

občini v okviru pristojnosti občinskega sveta z 

namenom zagotavljanja pogojev za čim boljšo 

obveščenost  občank in občanov Občine Trzin, 

- izvede javni razpis za občinska priznanja ter 

pripravi predloge za podelitev občinskih 

priznanj na proslavi ob občinskem prazniku, 

- vsako leto pripravi program občinskih proslav 

in drugih prireditev občinskega pomena, 

- obravnava druge zadeve v okviru svojega 

delovnega področja. 

 

 

7. 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o 

ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega 

sveta, št. 2-2/2019 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

1/19). 
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Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 

Številka: 007-0007/2022-1              Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena 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) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 

2. redni seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnika predsednice 

in članov Statutarno-pravne komisije 

 

1. Za predsednico Statutarno-pravne komisije je bila 

imenovana Dunja Špendal. 

 

2. Za namestnika predsednice komisije je bil 

imenovan Anton Kralj. 

 

3. Za člane komisije so bili imenovani: 

- Petra Podgoršek 

- Marcel Koprol 

- Valerija Pevc 

                                                      

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0001/2023-1                 Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena 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 Sklepa o ustanovitvi in 

pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 007-

0007/2022-1 je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni 

seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika 

in članov Odbora za gospodarske javne službe, 

okolje in prostor 

 

1. Za predsednika Odbora za gospodarske javne 

službe, okolje in prostor je bil imenovan Boštjan 

Papež. 

 

2. Za namestnika predsednika odbora je bil 

imenovan Rado Gladek. 

 

3. Za člane odbora so bili imenovani: 

- Nuša Repše 

- Milan Karče 

- Mihael Mlakar 

- Robin Kleindienst 

- Matic Mušič 

 

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0002/2023-1                Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi 30. člena 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 Sklepa o ustanovitvi in 

pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 007-

0007/2022-1 je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni 

seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnice predsednika 

in članov Odbora za finance in premoženje 

 

1. Za predsednika Odbora za finance in premoženje 

je bil imenovan Anton Peršak. 

 

2. Za namestnikaco predsednika odbora je bila 

imenovana Petra Podgoršek. 

 

3. Za člane odbora so bili imenovani: 

- Oliver Wagner 

- Miha Pančur 

- Uršula Homan 

- Irena Habat 

- Marjeta Zupan 

                                                      

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0003/2023-1                Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena 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 Sklepa o ustanovitvi in 

pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 007-

0007/2022-1 je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni 

seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnice predsednika 

in članic Odbora za socialno politiko, zdravstvo in 

dejavnost humanitarnih društev 

 

1. Za predsednika Odbora za socialno politiko, 

zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev je bil 

imenovan Anton Kralj. 

 

2. Za namestnico predsednika odbora je bila 

imenovana Milica Erčulj. 

 

3. Za članice odbora so bile imenovane: 

- Veronika Weixler 

- Majda Mušič 

- Raša Šömen 

                                                      

4. Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0004/2023-1              Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi 30. člena 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 Sklepa o ustanovitvi in 

pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 007-

0007/2022-1 je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni 

seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnika predsednice 

in članov Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 

dejavnost društev 

 

1. Za predsednico Odbora za kulturo, šolstvo, šport in 

dejavnost društev je bila imenovana Veronika 

Weixler. 

 

2. Za namestnika predsednice odbora je bil 

imenovan Anton Peršak. 

 

3.  Za člane odbora so bili imenovani: 

- Anica Mušič 

- Tatjana Borec 

- Zoran Rink 

 

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0005/2023-1               Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 30. člena 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 Sklepa o ustanovitvi in 

pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 007-

0007/2022-1 je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni 

seji, dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnice predsednice 

in članov Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine 

 

1. Za predsednico Komisije za informiranje, občinska 

priznanja, proslave in promocijo občine je bila 

imenovana Dunja Špendal. 

 

2. Za namestnico predsednice komisije je bila 

imenovana Milica Erčulj. 

 

3. Za člane komisije so bili imenovani: 

- Zinka Kosmač 

- Jožefa Valenčak 

- Aleksander Majski 

- Zoran Rink 

- Irena Habat 

 

4.  Ta sklep velja v mandatnem obdobju občinskega 

sveta 2022-2026 in se objavi v Uradnem vestniku 

Občine Trzin. 

 

 

Številka: 900-0006/2023-1                 Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 
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Na podlagi 32.a člena 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) in Statuta Občine Trzin (Uradni 

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

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 2. redni seji, 

dne 11. januarja 2023, sprejel 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika 

in članic Nadzornega odbora 

Občine Trzin 

 

1. Za predsednika Nadzornega odbora Občine Trzin 

je bil imenovan Aleš Dolenšek. 

 

2. Za namestnika predsednika odbora je bil 

imenovan Mitja Kovaljev. 

 

3. Za članice odbora so bile imenovane: Darja 

Matelič, Andreja Mučibabić in Lea Razpotnik. 

 

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 060-0001/2023-1               Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                              Peter LOŽAR, l. r. 

 

 

 

 

 

Na podlagi 33.a člena 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) in 33. člena Statuta Občine Trzin 

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

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Trzin, na 

2. redni seji, dne 11. januarja 2023, sprejel naslednji  

 

Sklep 

o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine 

Trzin 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z odločitvijo 

župana Občine Trzin, da za podžupanjo Občine Trzin, 

z dnem 8. 12. 2022, do prenehanja mandata oziroma 

do razrešitve, imenuje Nušo Repše, občinsko svetnico, 

izvoljeno na volitvah 20. 11. 2022, ki je kandidirala na 

Listi za trajnostni razvoj Trzina. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 

 

Številka: 100-0023/2022-2             Župan Občine Trzin   

Datum: 11. 1. 2023                             Peter LOŽAR, l. r. 
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