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Zadeva: Sklep o potrditvi mandata občinskemu svetniku/občinski svetnici  

 

Namen: Sprejem sklepa in potrditev mandata nadomestnemu svetniku oz. svetnici 

 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); Zakon o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12); Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) 

 

Predlagatelj:         Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Poročevalki:      ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in ga. Biserka Čičerov, predsednica Občinske volilne komisije 

 

Obrazložitev predloga:  

Občinski svetnik Anton Peršak /Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/ 
je dne 24.05.2016 županu podal odstopno izjavo (v prilogi) in kot razlog navedel nezdružljivost 
funkcije ministra v Vladi RS in člana občinskega sveta. Gospod Peršak je bil tudi predsednik Odbora 
za finance in premoženje in član Statutarno pravne komisije. Če član občinskega sveta odstopi, mu v 
skladu s 3. odstavkom 37. a člena 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) mandat preneha z 
dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora v roku osmih dni od prejema pisne 
odstopne izjave, občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega 
sveta. V skladu z navedenim je občinskemu svetniku 24.05.2016 prenehal mandat. Župan je 
25.5.2016 o odstopu obvestil občinsko volilno komisijo (v prilogi) in občinski svet.   
 
Ker so bile v Občini Trzin volitve proporcionalne, lahko za preostanek mandata postane občinski 
svetnik tisti kandidat oziroma kandidatka, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega 
sveta, ki mu je prenehal mandat. Občinska volilna komisija se bo sestala v torek 31.5.2016 in na 
podlagi poročila o izidu volitev občinskih svetnikov ugotovila, kdo je naslednji izvoljeni kandidat z 
iste liste kandidatov (Liste za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani). Če ta kandidat ali 
kandidatka v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica 
prenese na naslednjega izvoljenega kandidata z iste liste kandidatov. Če bo izvoljeni kandidat oziroma 
kandidaka do seje OS podal-a izjavo, da prevzema funkcijo svetni-ka/ce, predlagamo občinskemu 
svetu, da potrdi mandat nadomestnemu svetniku oziroma svetnici. Kdo bo nadomestni svetnik 
oziroma svetnica, bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica občinske volilne komisije.      

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291


Ocena finančnih posledic: Sprejem predlaganega sklepa nima dodatnih finančnih posledic za 
proračun občine.  
 

Predlog sklepa:  

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
OT,  št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 14. redni seji 
dne 15. junija 2016 sprejel  

 
SKLEP 

o potrditvi mandata občinskemu svetniku/občinski svetnici 

 
1. Zaradi prenehanja mandata dosedanjemu občinskemu svetniku Občinski svet Občine Trzin 

potrjuje mandat član – a/ice občinskega sveta naslednj-emu/i izvoljen-emu/i kandidat-u/ki za 
član-a/ico občinskega sveta Občine Trzin – ___________________________________, ki 
bi bil-/a izvoljen-a, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. 

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

 
 
Številka: 14-1/2016                                            ŽUPAN: 
Datum:  15.06.2016                            Peter LOŽAR l.r.  
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