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OBČINSKI SVET 
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Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA: Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana in podpredsednika 

Nadzornega odbora Občine Trzin 
 
Namen:  Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju funkcije člana in podpredsednika Nadzornega 

odbora 
 
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12 - ZUJF), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06)  
 
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 11. redne seje, dne 29.01.2016, 
prejela odstopno izjavo g. Marka Pavlišiča (v prilogi), s katero odstopa s funkcije člana in podpredsednika 
Nadzornega odbora. G. Pavlišiič odstopa, ker ni več občan Občine Trzin. O podani izjavi je bil obveščen 
tudi Nadzorni odbor, ki je v skladu z 32 a. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) nato 
predlagal občinskemu svetu razrešitev in sprožitev postopka za imenovanje nadomestnega člana. V 
skladu z navedenim Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v 
sprejem ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana oziroma podpredsednika Nadzornega odbora. 
 
Ocena finančnih posledic: Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel dodatnih finančnih posledic za 
proračun občine.  

 
Predlog sklepa:  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 11. redni seji dne 10. februarja 2016 
sprejel naslednji  
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju funkcije člana in podpredsednika Nadzornega odbora  

Občine Trzin 
 
Občinski svet občine Trzin ugotavlja, da v skladu s predloženo odstopno izjavo, preneha funkcija gospodu 
Marku Pavlišiču kot članu in podpredsedniku Nadzornega odbora Občine Trzin.  
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 11-14/2016                                                                         Župan: 
Datum: 10.02.2016                          Peter Ložar,  l.r. 


