OBČINA TRZIN
Občinski svet
Številka: 1-00/2014
Številka zadeve: 9000-0007/2014-24
Datum: 06.11.2014

ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trzin, ki je bila v sredo, 05. novembra
2014, s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Trzin, na Mengeški cesti 22 v Trzinu.
Sejo je sklical župan Občine Trzin, gospod Milan Karče, na osnovi 15. b in 33. a člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 –
uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) ter Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)
Sejo je vodil najstarejši svetnik gospod Anton Peršak, v skladu s 6. odstavkom 15. b člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 odl. US in 40/12-ZUJF).
NAVZOČI:

/Lista prisotnosti je priloga izvirniku zapisnika/

Člani OS:
gospod Milan KARČE/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter
LOŽAR/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Anton
PERŠAK/Lista za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Nuša REPŠE/Lista
za trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospa Klavdija TRETJAK/Lista za
trajnostni razvoj Trzina – Tone Peršak in sokrajani/, gospod Peter KRALJ/Za zeleni Trzin, lista
odgovornih aktivnih občanov/, gospod Romeo PODLOGAR/Za zeleni Trzin, lista odgovornih
aktivnih občanov/, gospod Rado GLADEK/SDS/, gospod Miha PANČUR/SDS/, gospa Alenka
MARJETIČ ŽNIDER/Trzinci/, gospa Marjeta ZUPAN/Lista Trzin je naš dom/, gospod
Valentin KOLENC/Lista Trzin je naš dom/ in gospod Edward Justin JERAK/Lista združeni
Trzin/.
Odsotnost opravičili: /
Občinska uprava:
ga. Polona GORŠE PRUSNIK in ga. Barbara GRADIŠEK.
Odsotnost opravičili: /
Navzoči vabljeni:
 predsednica Občinske volilne komisije, gospa Biserka ČIČEROV,
 član Občinske volilne komisije: gospod Jože KOSMAČ,
 predstavnik medijev: gospod Miro ŠTEBE, glavni in odgovorni urednik občinskega glasila
Odsev,
 snemalec in novinar lokalne TV ATV Signal.

Opravičeno odsotne: članice Občinske volilne komisije: gospa Olga STOPAR, gospa Majda BUDA
in gospa Petra ZABRET.
Neopravičeno odsotni: /
Ostali vabljeni: /
Na začetku seje je bilo navzočih 13 novoizvoljenih občinskih svetnikov in svetnic.
Predsedujoči je najprej ugotovil sklepčnost ter pozdravil vse navzoče.
Odločanje o dnevnem redu 1. redne seje:


Predlogov za umik točk z dnevnega reda 1. redne seje ni bilo.

 Predlogi za razširitev dnevnega reda 1. redne seje z novimi točkami:
Predlogov za razširitev dnevnega reda z novimi točkami ni bilo.
Predsedujoči predlaga glasovanje o dnevnem redu, ki je bil objavljen v gradivu in vsebuje 6 točk.
Soglasno (13. glasov »za« in nihče »proti«) je bil sprejet
DNEVNI RED:
1. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Trzin o izidu volitev občinskih svetnikov in
o izidu volitev župana v Občini Trzin;
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana;
3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta;
4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
5. Slovesna izjava;
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
K točki 1/
Pri prvi točki dnevnega reda je predsednica Občinske volilne komisije najprej predstavila člane
komisije, čestitala novoizvoljenim svetnikom in županu, nato pa podrobneje obrazložila poročilo o
izidu volitev za člane občinskega sveta ter poročilo o izidu volitev prvega in drugega kroga za
župana.
Razpravljal ni nihče.
Člani občinskega sveta so z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejeli
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije o izidu
volitev občinskih svetnikov v Občini Trzin, 05. oktobra 2014 in Poročilom Občinske volilne
komisije o izidu volitev župana v Občini Trzin, 19. oktobra 2014, drugi krog rednih volitev
župana.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po
objavi.
K točki 2/
Razloge za sprejem sklepa o ustanovitvi komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana je predstavil predsedujoči, ki je pojasnil tudi, da je bilo na usklajevalnem
sestanku, ki je potekal pred sklicem seje, dogovorjeno, da se v komisijo imenujejo:
- Alenka Marjetič Žnider, kot predsednica
- Rado Gladek, kot član in
- Edward Justin Jerak, kot član.
Razpravljal ni nihče.
Glasovanje:
Soglasno, s 13. glasovi »za« in nobenim »proti«, je bil sprejet
SKLEP
V komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana se
imenujejo:
-

Alenka Marjetič Žnider, predsednica,
Rado Gladek, član.
Edward Justin Jerak, član.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Predsedujoči je pozval novoizvoljeno komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana naj se takoj sestane in pregleda poročilo občinske volilne komisije,
potrdila o izvolitvi ter pripravi predlog sklepa o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega
sveta Občine Trzin in sklepa o ugotovitvi izvolitve za župana.
Tako je bila seja ob 17:05 uri prekinjena.

K točki 3/
Seja se je nadaljevala ob 17:20 uri, ko je komisija zaključila z delom. Poročala je predsednica komisije
Alenka Marjetič Žnider, ki je že pri tej točki podala tudi poročilo o ugotovitvi, da je bil za župana
izvoljen Peter Ložar. Komisija je pregledala poročilo Občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi
ter ugotovila, da pritožb ni bilo, zato je sprejela sklep, ki se glasi:
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je na podlagi 15. b
člena 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), na seji dne 05.11.2014, sprejela

SKLEP
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana predlaga občinskemu
svetu, da sprejme sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah
05.10.2014, v skladu s Poročilom Občinske volilne komisije o izzidu volitev občinskih svetnikov v Občini
Trzin, z dne 5. oktobra 2014.
Trzin, 05.11.2014

Predsednica komisije:
Alenka Marjetič Žnider, l.r.

Razprave ni bilo.
Glasovanje:
S 13. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
o potrditvi mandatov izvoljenih članov občinskega sveta
Občinski svet Občine Trzin potrjuje mandate naslednjim izvoljenim članom Občinskega sveta
Občine Trzin, ki so bili izvoljeni na volitvah 5.10.2014:
1. Rado GLADEK, Lobodova 18a,
2. Edward Justin JERAK, Ulica OF 10,
3. Milan KARČE, Prešernova 3,
4. Valentin KOLENC, Jemčeva cesta 12,
5. Peter KRALJ, Mengeška 10a,
6. Peter LOŽAR, Kmetičeva 10,
7. Alenka MARJETIČ ŽNIDER, Cankarjeva ulica 9,
8. Miha PANČUR, Jemčeva 48,
9. Anton PERŠAK, Kidričeva 63,
10. Romeo PODLOGAR, Ulica bratov Kotar 25,
11. Nuša REPŠE, Peske 4,
12. Klavdija TRETJAK, Ljubljanska 13 d,
13. Marjeta ZUPAN, Ulica pod gozdom 35.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 4/
Poročilo komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je
že pri prejšnji točki podala predsednica komisije Alenka Marjetič Žnider. Komisija je pregledala
poročilo Občinske volilne komisije in potrdilo o izvolitvi župana ter ugotovila, da pritožb ni bilo,
zato je sprejela sklep, ki se glasi:
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana je na podlagi 15. b
člena 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), na seji dne 05.11.2014, sprejela

SKLEP
Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana predlaga občinskemu
svetu, da sprejme ugotovitveni sklep, da je bil za župana Občine Trzin, na lokalnih volitvah dne 19. oktobra
2014, v drugem krogu rednih volitev župana, izvoljen Peter Ložar, Kmetičeva 10, 1236 Trzin.
Trzin, 05.11.2014

Predsednica komisije:
Alenka Marjetič Žnider, l.r.

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je predsedujoči predlagal glasovanje.
Soglasno (13. glasov »za« in nihče »proti«) je bil sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Peter Ložar, Kmetičeva 10, 1236 Trzin, izvoljen
za župana Občine Trzin.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
Po sprejemu Sklepa o ugotovitvi izvolitve za župana je novo izvoljeni župan, g. Peter Ložar izjavil,
da sprejema funkcijo župana.
Predsedujoči je ugotovil, da je s tem, ko je novo izvoljeni župan, ki je bil obenem izvoljen tudi za
člana občinskega sveta, izjavil, da sprejema funkcijo župana, v skladu s 37. a in 37. b členom Zakona
o lokalni samoupravi, nastopila nezdružljivost. Zato je predlagal, da občinski svet sprejme
ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen za župana.
Izid glasovanja:
Člani občinskega sveta so s 13. glasovi »za« in nobenim »proti« sprejel
UGOTOVITVENI SKLEP
Petru Ložarju, županu Občine Trzin, je mandat člana občinskega sveta predčasno prenehal
zaradi nezdružljivosti funkcij župana in člana občinskega sveta, po peti alineji prvega
odstavka 37. a člena in prvem odstavku 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi. O tem se
obvesti Občinsko volilno komisijo, ki izvede nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o
lokalnih volitvah.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.
K točki 5/
Pod to točko dnevnega reda je župan podal slovesno izjavo, ki se glasi

SLOVESNA IZJAVA
Izjavljam, da bom ravnal po Ustavi, zakonih in Statutu Občine Trzin in da bom svojo
dolžnost opravljal vestno in odgovorno. Svoje moči bom usmerjal v napredek in razvoj
občine ter nenehno skrbel za blagostanje občanov.
V nadaljevanju seje pa se je novo izvoljeni župan še zahvalil dosedanjemu županu za uspešno delo in
na kratko nagovoril svetnike.
K točki 6/
Pod zadnjo točko dnevnega reda je predsedujoči predstavil predlog za predsednico in člane komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisijo sestavljajo štirje člani in predsednik,
izvoljeni izmed članov občinskega sveta. Na usklajevalnem sestanku, dne 22.10.2014, so se
predstavniki list in strank, zastopanih v občinskem svetu, dogovorili, da se v komisijo predlagajo:
- Klavdija Tretjak, kot predsednica
- Rado Gladek, kot član
- Edward Justin Jerak, kot član
- Valentin Kolenc, kot član,
- Alenka Marjetič Žnider, kot članica.
Razpravljal ni nihče.
Z 12. glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet
SKLEP
o imenovanju predsednice in članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom imenuje predsednico in člane Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
-

Klavdija Tretjak, predsednica
Rado Gladek, član
Edward Justin Jerak, član
Valentin Kolenc, član,
Alenka Marjetič Žnider, članica.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.
S tem je bila 1. redna seja ob 17:30 uri zaključena. Predsedujoči se je ob tem vsem navzočim zahvalil
za sodelovanje.
Zapisala:
Barbara GRADIŠEK

predsedujoči:
Anton PERŠAK

