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ŠTEVILKA: 26-11/2022 

DATUM: 16. 5. 2022 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA: Sklep o seznanitvi občinskega sveta z Ugotovitvenim sklepom o prenehanju 

funkcije podžupana Občine Trzin na podlagi zakona 

 
NAMEN: Seznanitev s sklepom 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 

09/08, 39/11, 48/12 in 17/22), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) 

 
PREDLAGATELJ: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: Peter Ložar, župan Občine Trzin 

 
FINANČNE POSLEDICE: Seznanitev z ugotovitvenim sklepom ne bo imela posledic za proračun. 

OBRAZLOŽITEV:  

Član Občinskega sveta Občine Trzin Rado Gladek je bil dne 13. 12. 2018 s sklepom št. 1002-0002/2018-

1 imenovan za podžupana Občine Trzin za mandatno obdobje 2018-2022. Funkcijo podžupana je 

opravljal nepoklicno. Dne 16. 5. 2022 nas je obvestil, da je bil na 1. redni seji Državnega zbora Republike 

Slovenije, dne 13. 5. 2022, potrjen za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, s čimer mu je na 

osnovi Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 

48/12 in 17/22) prenehal mandat podžupana, zato sem sprejel ugotovitveni sklep, da mu na podlagi 

10. in 11. člena Zakona o poslancih zaradi nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo podžupana 

občine, preneha funkcija podžupana z dnem potrditve mandata poslanca, to je 13. 5. 2022. Z zgoraj 

navedenim seznanjam občinski svet. 

 
PREDLOG SKLEPA:  

Na podlagi Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 

48/12 in 17/22) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Občinski svet Občine Trzin na 26. redni seji, dne 15. junija 2022, sprejel  

 
SKLEP 

 
1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z ugotovitvenim sklepom župana, da podžupanu Radu 

Gladku, zaradi nezdružljivosti funkcije poslanca s funkcijo podžupana občine, na podlagi 

zakona preneha funkcija podžupana z dnem potrditve mandata poslanca, to je 13. 5. 2022.  

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

 

Številka: 1002-0002/2018                                    Župan Občine Trzin 

Datum: 15. 6. 2022             Peter LOŽAR, l. r. 
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