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Zadeva: Sklep o razrešitvi predsednika in člana Odbora za okolje in prostor  
 
Namen: Razrešitev predsednika in člana Odbora za okolje in prostor  
 
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 in 76/16 – Odl. US), Statut 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 
in Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 
in 5/04) 

 
Predlagatelj:       Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka:   ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 
 
Obrazložitev predloga:  
Občina Trzin je dne 01.02.2017 prejela odstopno izjavo svetnika g. Romea Podlogarja (v prilogi), s 
katero odstopa s funkcije predsednika in člana Odbora za okolje in prostor. O podani izjavi je 
Občina obvestila Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo sprožila postopek za 
imenovanje nadomestnega člana za preostanek mandata. V skladu s poslovnikom Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v sprejem sklep o razrešitvi 
člana oziroma predsednika Odbora za okolje in prostor. 
 
Finančne posledice: 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), Statuta Občine Trzin 
(Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04), je Občinski svet Občine Trzin na 18. 
redni seji, dne 22. februarja 2017 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

o razrešitvi predsednika in člana Odbora za okolje in prostor  
 

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Romeo Podlogar odstopil kot predsednik in član 
Odbora za okolje in prostor. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje g. Podlogarja s 
funkcije predsednika in člana Odbora za okolje in prostor.  
 

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 18-18/2017                                                          Župan: 
Datum: 22.02.2017                                             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

