
 
 

     
 

 

 

TRR: 01386-0100001846            DŠ: SI33714789                 MŠ: 1358561             Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
Številka: 8-17/2019 
Datum: 18. 9. 2019 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva:   Sklep o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 
 
Namen:  Izpolnitev obveznosti župana iz 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi in zagotovitev  

pogojev za delovanje občine v času morebitne odsotnosti župana 
 
Pravna podlaga: 33. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 51. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) 

 
Predlagatelj:        župan, g. Peter Ložar 
 
Poročevalec:        župan, g. Peter Ložar 
 
Obrazložitev: 
V skladu s 33. a členom Zakona o lokalni samoupravi podžupana imenuje župan in sicer izmed članov 
občinskega sveta. Podžupan županu pomaga pri njegovem delu in opravlja posamezne naloge iz 
pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. V mandatnem obdobju 2018-2022 sem kot župan 
sklenil, da poleg že imenovanega podžupana, s 1. 7. 2019, imenujem še eno podžupanjo in sicer gospo 
Nušo Repše. Gospa Repše, ki je bila izvoljena na Listi za trajnostni razvoj Trzina, bo med drugim 
aktivno sodelovala pri projektih LAS. Svojo funkcijo bo opravljala nepoklicno. 
S svojo odločitvijo seznanjam občinski svet.   
 
Finančne posledice: Uresničevanje predlaganega sklepa ne bo imelo nepredvidenih posledic za 
Proračun Občine Trzin. 
 
Predlog sklepa: 
Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 
51. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
Občinski svet Občine Trzin, na 8. redni seji, dne 9. oktobra 2019, sprejel 
 

Sklep 
o seznanitvi z imenovanjem podžupanje Občine Trzin 

 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z odločitvijo župana Občine Trzin, da za podžupanjo Občine 
Trzin, z dnem 1. 7. 2019, do prenehanja mandata oziroma do razrešitve, imenuje gospo Nušo Repše, 
občinsko svetnico iz svetniške skupine Liste za trajnostni razvoj Trzina. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
Številka: 8-17/2019                                                                                               Župan: 
Datum: 9. 10. 2019                                                                                       Peter LOŽAR, l. r. 
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