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OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 1-2/2018 
Datum: 29.11.2018 
 
Občinski svet  
Občine Trzin 
 
           

       
Zadeva:  Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev      

izvolitve župana 
 

 
Namen:  Priprava predloga za potrditev mandatov občinskih svetnikov in ugotovitev izvolitve župana 

ter priprava poročila o vloženih pritožbah in predlog odločitve, v primeru pritožbe   
 
Pravna podlaga: 15 b. čl. 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 in 30/18) 

 
Predlagatelj:        župan Peter Ložar  
 
Poročevalec:        predsedujoči 
 
 
Obrazložitev: 
 
V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi, Statutom Občine Trzin ter Poslovnikom 
Občinskega sveta Občine Trzin, se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je 
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan. 
Občinski svet na prvi seji najprej imenuje komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana. Komisija, ki je praviloma tričlanska, na podlagi poročila Občinske volilne 
komisije o izidu volitev, potrdil o izvolitvi članov občinskega sveta ter morebitnih pritožb kandidatov 
ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, pripravi poročilo o vloženih pritožbah in 
predlog odločitve v primeru pritožbe. Komisija ima pristojnosti le na konstitutivni seji, nato pa njena 
pristojnost ugasne. 
 
Na usklajevalnem sestanku, ki je potekal dne 26.11.2018 in so se ga udeležili novoizvoljeni člani 
občinskega sveta, je bilo dogovorjeno, da se v komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana imenujejo: 
- ga. Alenka Marjetič Žnider, kot predsednica  
- ga. Klavdija Tretjak, kot članica in 
- g. Rado Gladek, kot član. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlog, ki je bil podan na usklajevalnem sestanku.  
 
Finančne posledice: Sprejem sklepa nima finančnih posledic za Proračun Občine Trzin.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


Predlog sklepa: 
Na podlagi 15 b. 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 in 30/18) je 
Občinski svet Občine Trzin na 1. redni (konstitutivni) seji, dne 12. decembra 2018, sprejel 
 

SKLEP 
 
V komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana se 
imenujejo: 

- Alenka Marjetič Žnider, predsednica, 
- Klavdija Tretjak, članica in 
- Rado Gladek, član. 

 
 
Številka: 1-2/2018                                   predsedujoči: 
Datum: 12. 12. 2018                                           Anton PERŠAK, l.r. 
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