Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Trzin na podlagi 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), Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in Statuta Občine
Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) objavlja
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATOV ZA
PREDSEDNIKA, NAMESTNIKA PREDSEDNIKA, ČLANE TER NAMESTNIKE
ČLANOV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE TRZIN
Dosedanja Občinska volilna komisija je bila imenovana na 6. redni seji, dne 22. 4. 2015, sklep o
imenovanju pa je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Trzin in je pričel veljati dne 5. 5.
2015. Glede na to, da Zakon o lokalnih volitvah v 38. členu določa, da se komisijo imenuje za
obdobje štirih let, bo 4. 5. 2019 komisiji potekel mandat, zato je potrebno imenovati novo.
Nadalje 35. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da se predsednika in namestnika
predsednika imenuje izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani
volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih
organizacij občanov v občini ter občanov.
V omenjenem zakonu so določene tudi naloge Občinske volilne komisije, med katere spadajo:
- skrb za zakonitost volitev v občinski svet;
- potrjevanje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavljanje seznamov
kandidatov oziroma list kandidatov;
- določitev volišč;
- imenovanja volilnih odborov;
- ugotavljanje rezultatov glasovanja in razglasitev, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni
ter dajanje poročil o izidu volitev;
- opravljanje in vodenje neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami ter
- opravljanje drugih nalog, ki jih določa ta zakon.
Predloge oddajte v zaprti kuverti z opombo »NE ODPIRAJ – Javni poziv - OVK«, in sicer
najpozneje do ponedeljka, 15. 4. 2019, do 14:00 ure na naslov: Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
Kandidaturam je potrebno predložiti tudi soglasje kandidata, ki ga lahko najdete na spletni strani
Občine Trzin www.trzin.si, kjer je pod obvestili objavljen javni poziv.
Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko.
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