OBČINA TRZIN
Peter LOŽAR, župan
Številka: 10-13/2015
Datum: 20.11.2015
OBČINA TRZIN
Občinski svet

ZADEVA: Odlok o določitvi volilne enote v Občini Trzin – prva obravnava
Namen: Sprejem Odloka o določitvi volilne enote v Občini Trzin za potrebe izvedbe lokalnih volitev
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06).
Predlagatelj: g. Peter Ložar, župan.
Poročevalka: ga. Polona Gorše Prusnik, direktorica občinske uprave
Obrazložitev predloga:
Na prejšnjem Občinskem svetu je bila podana pobuda, da se za potrebe lokalnih volitev v občini
oblikuje ena volilna enota, zato glede na navedeno v nadaljevanju predlagamo Odlok o določitvi ene
volilne enote v Občini Trzin, tako da bo v skladu z 22. členom Zakona o lokalnih volitvah območje
občine ena volilna enota (podobno ureditev imajo v večini slovenskih občin, celo v Ljubljani, pa tudi
Domžalah…). Slednje pomeni tudi manj zapleteno delo za volilne organe, ker bo izračun rezultatov
hitrejši, za udeležence in občane pa tudi bolj pregledno in enostavno.
Finančne posledice: Ni.
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 in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06
– uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji dne 16.
decembra 2015 sprejel naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je sprejel predlog Odloka o določitvi volilne enote v Občini Trzin v
predlaganem besedilu v prvi obravnavi in ugotovil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
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BESEDILO ODLOKA:
Občinski svet Občine Trzin je na …. redni seji …… 2016 na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.
US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo 3, 45/08, 83/12) in 20. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št.
2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06 ) sprejel
Odlok
o določitvi volilne enote v Občini Trzin
1.

člen

S tem odlokom se določa volilna enota za volitve članov Občinskega sveta Občine Trzin.
2. člen
Občinski svet Občine Trzin šteje skupno 13 članov.
3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Trzin se določi ena volilna enota, v kateri se voli skupno 13
članov.
Volilna enota za volitve članov Občinskega sveta Občine Trzin je celotno območje Občine Trzin,
določeno z zakonom.
4. člen
13 članov občinskega sveta se voli na podlagi splošne volilne pravice po proporcionalnem načelu.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Trzin (Uradni
vestnik OT, št. 8/06, 5 /10, 7/14).
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati osmi dan po objavi.
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