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OBČINA TRZIN 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja 
 
Številka: 6-10/2019 
Datum: 10. 4. 2019 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE TRZIN 
 
 
ZADEVA:  Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju predsednika, 

namestnika predsednika ter članov in namestnikov članov 
Občinske volilne komisije Občine Trzin 
 

NAMEN:  Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Trzin 
 

PRAVNA PODLAGA:  Zakon 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), Zakon o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 8/06). 
 

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

POROČEVALKA:  Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ga. Klavdija Tretjak 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 28. marca 2019 v Uradnem vestniku Občine 
Trzin št. 4/2019, objavila Javni poziv za predložitev predlogov kandidatov za predsednika, namestnika 
predsednika, člane ter namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (poziv je v prilogi 1 
gradiva). 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 48. 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 imenuje izmed sodnikov ali drugih 
diplomiranih pravnikov, ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa 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;  
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- opravljanje in vodenje neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami;  
- opravljanje drugih nalog, ki jih določa ta zakon. 

 
Rok za oddajo predlogov se bo iztekel 15. 4. 2019, ob 14:00 uri. Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja se bo sestala na seji dne 16. 4. 2019, proučila predloge ter pripravila sklep, ki ga 
bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica Komisije.  

 
 
Finančne posledice: 
Neposrednih finančnih posledic ni, nastopijo le ob volitvah ali izvedbi referenduma v občini in sicer v 
višini nadomestil določenih z zakonom o lokalnih volitvah. 

 
 

---000--- 
 
 
Predlog sklepa: 
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) je Občinski 
svet Občine Trzin na 6. redni seji, dne 24. aprila 2019, sprejel naslednji  

 
SKLEP 

o imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov ter namestnikov članov 
Občinske volilne komisije Občine Trzin 

 
1. Občinski svet Občine Trzin je obravnaval predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Trzin ter imenoval: 
 
- ime priimek ___________________, Trzin za predsedni-ka/co občinske volilne komisije Občine 

Trzin,  
- ime priimek ___________________, Trzin za namestni-ka/co predsedni-ka/ce Občinske volilne 

komisije Občine Trzin,  
 
- ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin za člane /članice Občinske volilne komisije Občine 

Trzin in  
 
- ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin 
  ime priimek ___________________, Trzin za namestnike članov / članic Občinske volilne komisije 

Občine Trzin.  
 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 5. 5. 2019.  
 
 
Številka: 6-10/2019                                                                                    Župan 
Datum: 24. 4. 2019                                                                              Peter LOŽAR, l.r. 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200845&stevilka=1987

