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OBČINSKI SVET 
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Zadeva:  Volitve in imenovanja: Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov 

Nadzornega odbora Občine Trzin 
 
 
Namen:     Sprejem sklepa o imenenovanju nadomestnega člana nadzornega odbora 
 
Pravna podlaga:   Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 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)  

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

imenovanja  
 
 
Obrazložitev predloga:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 26. redni seji dne 25.04.2018 sprejel Ugotovitveni sklep o 
prenehanju mandata članice in predsednice Nadzornega odbora gospe Katarine Kadunc, zato je v 
Nadzornem odboru nastalo prosto mesto. V skladu z navedenim in glede na to, da po odstopu 
članice konec leta 2016, nov član ni bil imenovan in so v nadzornem odboru zato trenutno samo trije 
člani, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala občinske odbore političnih 
strank in predstavnike list občinskih svetnic in svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu Občine 
Trzin, da predlagajo kandidate za dva nova člana Nadzornega odbora za preostanek mandatne dobe. 
 
Rok za posredovanje predlogov se je iztekel v petek, 18.05.2018 in do takrat smo prejeli en predlog. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se bo sestala v torek, 12.06.2018, proučila 
prispeli predlog in pripravila sklep, ki ga bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica komisije. 
 
 
Finančne posledice:  
Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun občine.  
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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 27. redni seji, dne 20. junija 2018 sprejel naslednji  

 
SKLEP 

o spremembi Sklepa o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin  
 

1. V Sklepu o imenovanju članov nadzornega odbora Občine Trzin št. 3-10/2014 z dne 
17.12.2014 (Uradni vestnik OT, št. 11/14) se v prvem odstavku ime in priimek »Katarina 
Kadunc« nadomesti z imenom in priimkom »___________________________«. 

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

 
 

Številka: 27-17/2018                                                 Župan: 
Datum: 20.06.2018                               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

