
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 1-4/2018 
Datum: 29.11.2018 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
Zadeva:                Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

 
Namen:        Ugotovitev izvolitve župana 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
8/06), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
3/99, 10/00 in 5/04) 

 
Predlagatelj:         župan Peter Ložar  
 
Poročevalka:         predsednica komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 

izvolitve župana 
 
 
Obrazložitev: 
 
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana na seji 
pregleda poročila občinske volilne komisije o rezultatih volitev, potrdila o izvolitvi občinskih 
svetnikov in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oz. list 
kandidatov in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o ugotovitvi izvolitve župana. Ko 
novoizvoljeni župan, ki je bil obenem izvoljen tudi za člana občinskega sveta, izjavi, da sprejema 
funkcijo župana, v skladu s 37. a členom Zakona o lokalni samoupravi, nastopi nezdružljivost. Zato 
predlagamo, da občinski svet sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega 
sveta, ki je bil izvoljen za župana.      
 
 
Finančne posledice:  
 
Sprejem sklepa o ugotovitvi izvolitve župana ne bo imel nepredvidenih posledic za Proračun Občine 
Trzin. 
 
Predlog sklepa št. 1: 
Na podlagi 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, ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 1. redni (konstitutivni) seji dne 12. decembra 2018, sprejel 
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SKLEP O UGOTOVITVI IZVOLITVE ŽUPANA 
 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je bil za župana Občine Trzin, na rednih volitvah 
županov 18. novembra 2018, izvoljen: Peter LOŽAR. 
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 1-4.1/2018                                                                                           predsedujoči: 
Datum: 12. 12. 2018                                                                                      Anton PERŠAK, l.r. 

 
--000-- 

 
 
Predlog sklepa št. 2: 
 
Na podlagi 37. a in 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je 
Občinski svet Občine Trzin na 1. redni (konstitutivni) seji dne 12. decembra 2018, sprejel 

 
UGOTOVITVENI SKLEP 

 
1. Petru Ložarju, županu Občine Trzin, je mandat člana občinskega sveta predčasno prenehal, 

zaradi nezdružljivosti funkcij župana in člana občinskega sveta, po peti alineji prvega odstavka 
37. a in prvega odstavka 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi. O tem se obvesti Občinsko 
volilno komisijo, ki izvede nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.  

 
2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 

 
 
Številka: 1-4.2/2018                                                                                           predsedujoči: 
Datum: 12. 12. 2018                                                                                      Anton PERŠAK, l.r. 
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