
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
Župan, Peter Ložar 
 
Številka: 1-6/2018 
Datum: 29.11.2018 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva:      Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Namen:      Imenovanje predsednika in članov KMVVI 
 
Pravna podlaga:  30. 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), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06) ter Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 
vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  

 
Predlagatelj:        župan Peter Ložar 
 
Poročevalec:        predsedujoči 
 
Obrazložitev: V skladu s poslovnikom občinski svet na prvi seji imenuje predsednika in člane 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisijo sestavljajo štirje člani in predsednik, 
izvoljeni izmed članov občinskega sveta. Glede sestave komisije se bodo novoizvoljeni člani 
občinskega sveta dogovorili na drugem usklajevalnem sestanku, v ponedeljek, 3.12.2018. 
 
Finančne posledice: Sprejem sklepa ne bo imel nepredvidenih posledic za proračun.  
 
Predlog sklepa: Na podlagi 30. 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), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski 
svet Občine Trzin na 1. redni (konstitutivni) seji, dne 12. decembra 2018, sprejel 
 

SKLEP 
o imenovanju predsednika in članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
1. Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom imenuje predsednika in člane komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: 
- _______________________, predsednik/- ica 
- _______________________, član/ica 
- _______________________, član/-ica 
- _______________________, član/-ica 
- _______________________, član/-ica. 

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

  
Številka: 1-6/2018                                       predsedujoči 
Datum: 12. 12. 2018                                             Anton PERŠAK, l.r. 
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