
 
 

     

 
 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 
 
Številka: 4-8.3/2019 in 4-8.4/2019 
Datum: 12. 2. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
Zadeva: Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in 
članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo; Sklep o spremembi Sklepa o 
imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 
 
Namen: Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo in Odbora za 
mlade ter imenovanje nadomestnih članov za preostanek mandatne dobe v obeh odborih 
 
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 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 OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) in Sklep o ustanovitvi in 
pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019  
 
Predlagatelj:            Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:      ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja   
 
 
Obrazložitev predloga:  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po sklicu seje občinskega sveta, dne 7. 2. 
2019, prejela odstopno izjavo svetnika g. Gregorja Pevca, s katero odstopa s funkcije člana Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo ter Odbora za mlade. Omenjeni svetnik je že na 2. redni seji 
občinskega sveta, 16. 1. 2019, ko so bili imenovani predsedniki in člani delovnih teles, napovedal, da 
bo odstopil kot član dveh odborov in, da bo predlagal nova člana, zato je bilo dogovorjeno, da po seji 
poda odstopno izjavo in predlaga nove člane. G. Pevc je skupaj z odstopno izjavo, komisiji že 
predložil tudi predlog in soglasje kandidata za nadomestnega člana obeh odborov. Komisija bo prejeti 
predlog obravnavala na svoji redni seji, dne 18. 2. 2019 in do seje občinskega sveta pripravila predloga 
sklepov, ki jih bo predstavila predsednica komisije.  
 
 
Ocena finančnih posledic:  
Imenovanje nadomestnih članov odborov nima nepredvidenih finančnih posledic za proračun. 
Sredstva za sejnine članov delovnih teles so predvidena na proračunski postavki Nadomestila 
občinskim svetnikom in članom delovnih teles PP0001.  
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
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


Predlog sklepa št. 1:  
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 in 30/18), 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter Sklepa o ustanovitvi in 
pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni 
seji, dne 20. februarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo 

in kohezijo 
 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Gregor Pevc odstopil kot član Odbora za 
gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje gospoda 
Gregorja Pevca s funkcije člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo in imenuje 
nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe odbora. 
  

2. V drugi točki Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo 
in kohezijo, št. 2-3.3/2019 (Uradi vestnik OT, št. 1/19, z dne 17. 1. 2019) se ime in priimek 
»Gregor Pevc« nadomesti z imenom in priimkom: »_____________________«. 
 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 4-8.3/2019                                                       Župan: 
Datum:  20. 2. 2019                       Peter LOŽAR, l.r.  

 
---000--- 

 
Predlog sklepa št. 2: 
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 in 30/18), 18. člena 
Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter Sklepa o ustanovitvi in 
pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni 
seji, dne 20. februarja 2019 sprejel 
 
 

SKLEP 
o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade 

 
1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Gregor Pevc odstopil kot član Odbora za 

mlade. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje gospoda Gregorja Pevca s funkcije člana 
Odbora za mlade in imenuje nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe odbora. 
  

2. V drugi točki Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade, št. 2-3.7/2019 
(Uradi vestnik OT, št. 1/19, z dne 17. 1. 2019) se ime in priimek »Gregor Pevc« nadomesti z 
imenom in priimkom: »_____________________«. 
 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
Številka: 4-8.4/2019                                                             Župan: 
Datum:  20. 2. 2019                                 Peter LOŽAR, l.r. 

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?urlid=200876&stevilka=3347
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