
OBČINA TRZIN 
župan, Peter Ložar 
 
Številka: 2-4/2014 
Datum: 19.11.2014 
 
Občinski svet 
Občine Trzin 
 
Zadeva: Seznanitev Občinskega sveta Občine Trzin z imenovanjem podžupana 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 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 51. 
člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo 1 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 2014 – 2018 sem kot župan 
sklenil za podžupana imenovati gospoda Rada Gladka, izvoljenega na kandidatni listi Slovenske 
demokratske stranke (SDS). Gospod Gladek bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 
 
S svojo odločitvijo seznanjam občinski svet.   
 
Finančne posledice: Uresničevanje predlaganega sklepa ne bo imelo nepredvidenih posledic za 
Proračun Občine Trzin. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 33. a čl. 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) in 51. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06), na 2. 
redni seji, dne 03.12.2014 sprejel 
 

Sklep  

o seznanitvi z imenovanjem podžupana Občine Trzin 
 
Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z odločitvijo župana Občine Trzin, da za podžupana Občine 
Trzin, v mandatnem obdobju 2014 – 2018, imenuje gospoda Rada Gladka, občinskega svetnika iz 
Slovenske demokratske stranke. 
 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 2-4/2014                                                                                             Župan: 
Datum: 03.12.2014                                                                                       Peter Ložar, l.r. 
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