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Številka: 11-13/2016 
Datum:   11. 1. 2016 
 
 

Občinski svet 
Občine Trzin 
 
 
ZADEVA: Volitve in imenovanja: Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o 

imenovanju dveh članov Sosveta načelnika Upravne enote Domžale 
 
 
Namen:  
Razrešitev izvoljenih in s sklepom OS OT imenovanih predstavnikov lokalne skupnosti zaradi 
prenehanja mandata obeh predstavnikov in spremenjene normativne ureditve področja  
 
Pravna podlaga: 55. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05– uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07– odl. US, 126/07– ZUP-E, 48/09, 8/10– ZUP-G, 8/12– ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in 18. člen Statuta Občine Trzin – UPB-2 (Uradni vestnik OT, št. 
2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06)  
 
Predlagatelj:  Peter Ložar, župan 
 
Poročevalka: Klavdija Tretjak, predsednica Komisije OS za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  
 
Obrazložitev:  
 
Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel Sklep, s katerim je v 
Sosvet načelnika Upravne enote Domžale imenoval takratnega župana, gospoda Antona 
Peršaka in takratno občinsko svetnico, gospo Branimiro Šebela.  
 
Pravno podlago za sprejem tega sklepa je predstavljal drugi odstavek 39. člena Zakona o 
upravi (Uradni list RS, št. 67/94), ki je določal, da »člane sosveta izvolijo pristojni organi 
lokalne skupnosti«. Pri tem smo dolžni pojasniti tudi namen in naloge tega organa, določene 
s tem členom zakona. Poseben sosvet načelnika upravne enote se kot posvetovalni organ 
načelnika ustanovi z namenom sodelovanja med upravnimi enotami in lokalnimi skupnostmi,  
obravnava pa vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje nalog upravne enote, ter daje 
načelniku upravne enote mnenja in predloge. 
 
Z uveljavitvijo Zakona o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, 52/02) v juliju leta 2002 je 
prišlo do preimenovanja tega posvetovalnega organa iz »sosveta« v »koordinacijski sosvet«, 
sestava koordinacijskega sosveta pa je vezana na funkcijo župana in položajno mesto 
direktorja oz. tajnika občinske uprave oziroma njunih pooblaščencev, natančneje pa so 
določena tudi vsebinska vprašanja, ki se obravnavajo na sosvetu.   



 
Zakon o državni upravi, 55. člen: 

Za sodelovanje med upravno enoto, občinskimi upravami in območnimi enotami, 
izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi 
sestavi ter oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo 
upravne naloge, se za območje upravne enote ustanovi poseben koordinacijski sosvet, v 
katerem sodelujejo načelnik upravne enote, župani oziroma direktorji občinskih uprav (tajniki 
občin) ali od župana oziroma direktorja občinske uprave (tajnika občine) pooblaščeni 
predstavniki občinske uprave in vodje dislociranih enot tega odstavka. 

Koordinacijski sosvet obravnava vprašanja v zvezi z organizacijo, učinkovitostjo in 
kakovostjo dela državne uprave na območju upravne enote z namenom zagotoviti čim bolj 
usklajeno delovanje javne uprave na tem območju in usklajeno reševanje organizacijskih, 
prostorskih, materialnih vprašanj, vprašanj splošnega poslovanja (poslovanja s strankami, 
poslovanja z dokumentarnim gradivom itd.) in drugih podobnih vprašanj. Načelnik upravne 
enote kot koordinator sosveta skupne predloge in vprašanja posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za upravo, in ministrstvom, na katerih delovno področje se predlogi in vprašanja 
nanašajo. 

 

 
 
Temu ustrezno Občinskemu svetu Občine Trzin  predlagamo, da sprejme Sklep o prenehanju 
veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh članov Sosveta načelnika Upravne enote Domžale, št. 
4-12/99-a z dne 8. 3. 1999, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 3/99 z dne 20. 3. 
1999.  
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 55. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05– 
uradno prečiščeno besedilo, 89/07– odl. US, 126/07– ZUP-E, 48/09, 8/10– ZUP-G, 8/12– ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) in 18. člena Statuta Občine Trzin – UPB-2 (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na 11. redni seji 10. februarja 2016 sprejel  

 

Sklep 
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju dveh članov Sosveta načelnika Upravne 

enote Domžale 

 

 
Sklep o imenovanju dveh članov Sosveta načelnika Upravne enote Domžale, št. 4-12/99-a z 
dne 8. 3. 1999 (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/99, 20. 3. 1999), preneha veljati. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 11-13/2016        ŽUPAN: 
Datum:   10. 2.  2016                Peter LOŽAR, l.r. 


