
OBČINA TRZIN 
Občinska volilna komisija 
 
Številka: 2-1/2014 
Datum: 19.11.2014 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva:                Potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta 

 
Namen:        Sprejem sklepa o potrditvi nadomestnega mandata člana občinskega sveta 
 
Pravna podlaga:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 2, 

27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statut Občine Trzin (Ur. 
vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) ter Poslovnik o delu 
občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  

 
Predlagatelj:        Občinska volilna komisija 
 
Poročevalka:        predsednica Občinske volilne komisije, ga. Biserka Čičerov 
 
Obrazložitev: 

Na 1. redni seji občinskega sveta, je novo izvoljeni župan, ki je bil obenem izvoljen tudi za člana 
občinskega sveta, izjavil, da sprejema funkcijo župana, zato je v skladu s 37. a in 37. b členom Zakona o 
lokalni samoupravi nastopila nezdružljivost. Na predlog predsedujočega je občinski svet sprejel 
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in o tem obvestil Občinsko volilno 
komisijo ter jo pozval, da izvede nadaljnji postopek za imenovanje nadomestnega člana v skladu z 
Zakonom o lokalnih volitvah. Občinska volilna komisija je obvestilo prejela dne 06.11.2014, se sestala 
in izdala Poročilo o ugotovitvi izvolitve kandidata. Ugotovila je, da je bil z Liste za trajnostni razvoj 
Trzina – Tone Peršak in sokrajani, namesto Petra Ložarja, ki mu je zaradi nezdružljivosti funkcije 
župana in svetnika, prenehal mandat, izvoljen Anton Kralj, ki je tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi 
bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je po zakonu prenehal mandat. G. Anton Kralj je Občinski 
volilni komisiji 13.11.2014 podal izjavo, da prevzema funkcijo člana občinskega sveta.  
 
Finančne posledice: Sprejem predlaganega sklepa ne bo imel nepredvidenih finančnih posledic za 
Proračun Občine Trzin. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statuta Občine 
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) ter Poslovnika občinskega 
sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 2. redni seji dne 03.12.2014, sprejel 

 
SKLEP 

Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandat člana Občinskega sveta Občine Trzin Antona 

KRALJA, Mengeška cesta 10, 1236 Trzin. 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
Številka: 2-1/2014                                                                                              Župan: 
Datum: 03.12.2014                                                                                         Peter Ložar, l.r. 
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