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ZADEVA: Volilni zbor za izvolitev predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo 

volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na 
volitvah 2017: Sklep o imenovanju volilnega odbora in Sklep o izvolitvi 
predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za 
volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet 

 
Namen:   Predložitev kandidatur volilni komisiji volilne enote 
 
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 in 76/16 – odl. US), Zakon o 
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 
21/13 – ZFDO-F), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Sklep o določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah 
predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (Uradni vestnik OT, št. 8/02) 
 
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Poročevalka: ga. Klavdija Tretjak, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
 
 
Obrazložitev predloga:  
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je dne 08. 09. 2017 v Uradnem listu Republike 
Slovenije, objavil Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17), s 
katerim so se začeli postopki za izvedbo volitev državnih svetnikov. Zakon o državnem svetu 
določa: 
1.  način izvolitve predstavnika lokalne skupnosti v volilno telo, ki nato opravi volitve (elektorji) 
2.  način določanja kandidatov za člana državnega sveta 
 
Zakon o državnem svetu določa tudi, da lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v volilno 
telo v skladu s svojimi pravili. Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo interesne 
organizacije oziroma lokalne skupnosti pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred dnem 
glasovanja, to je do 22. 10. 2017 do 24.00 ure. Občina Trzin je pravila določila v Sklepu o 
določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah predstavnikov Občine Trzin v 
volilno telo volilne enote (Uradni vestnik OT, št. 8/02) (V prilogi). 
 
Vsaka svetniška skupina lahko predlaga največ enega kandidata za elektorja. Kandidature s 
podpisom vodje svetniške skupine, osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov predložijo 
svetniške skupine Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najkasneje 15 dni po 
razpisu volitev. Pravico biti voljen za predstavnika občine v volilno telo ima državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4128
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0788


Pod pogoji iz prejšnjega odstavka imajo pravico biti voljeni za predstavnike občine v volilnem 
telesu osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini. 
 
Glede na to, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do izteka roka (22. 09. 
2017) prejela le predlog za predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve predstavnika lokalnih 
interesov, ne pa tudi predloga za določitev kandidata za predstavnika lokalnih interesov v volilni 
enoti št. 2 za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije na volitvah 2017, bo občinski 
svet odločal le o imenovanju elektorja. Komisija se je po poteku roka že sestala na izredni seji, 
dne 26. 09. 2017. 
    
 
POSTOPEK NA SEJI OS – VOLILNI ZBOR 
Občinski svet kot volilni zbor, ki ga skliče župan, izvoli kandidata. Volitve se opravijo, če je na 
volilnem zboru navzoča večina vseh članov OS. Volilni zbor vodi župan. Na predlog župana in 
svetniških skupin imenuje OS volilni odbor, ki izvede volitve. Glasuje se tajno z glasovnicami. 
Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
število glasov, določi izvolitev med njimi žreb, ki ga opravi volilni odbor. Zapisnik o volitvah, ki 
ga vodi volilni odbor, je priloga zapisnika volilnega zbora občinskega sveta. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na osnovi predloženih in potrjenih 
kandidatur najkasneje 18. dan po razpisu volitev pripravi seznam kandidatov po abecednem redu 
priimkov kandidatov za elektorja. Član občinskega sveta lahko glasuje samo za enega kandidata, 
tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata. 
Glasovnice pripravi občinska uprava. Voli se 1 elektor. 
 
Finančne posledice: Neposrednih finančnih posledic ni.  
 
 
Predlog sklepa št. 1: 
Na podlagi 14. člena Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah 
predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (Uradni vestnik OT, št. 8/02) in Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) na predlog 
župana in svetniških skupin Občinski svet Občine Trzin na 22. redni seji dne 18. oktobra 2017 
sprejema  

 
Sklep o imenovanju volilnega odbora 

 
za izvedbo volitev za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za 
volitve predstavnika  lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017. 
 
V volilni odbor se imenuje: 
- 
- 
- 
 
Naloga volilnega odbora je izvedba volitev za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo 
volilne enote št. 2 za volitve predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017. 
 
 
Številka: 22- 9.1/2017                                                                                        ŽUPAN: 
Datum: 18.10.2017                                                                                       Peter LOŽAR, l.r. 
   
      



Predlog sklepa št. 2: 
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 in 76/16 – odl. US), Zakona o 
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 
21/13 – ZFDO-F), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 8/06) in Sklepa o določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS in o volitvah 
predstavnikov Občine Trzin v volilno telo volilne enote (Uradni vestnik OT, št. 8/02) je 
Občinski svet Občine Trzin na 22. redni seji, dne 18. oktobra 2017 sprejel 
 

Sklep 
o izvolitvi predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve 

predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 
 

1. Za predstavnika Občine Trzin (elektorja) v volilno telo volilne enote št. 2 za volitve 
predstavnika lokalnih interesov v Državni svet na volitvah 2017 je bil izvoljen 
______________________________________. 

 
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  

 
 
Številka: 22- 9.2/2017                                                                                           ŽUPAN: 
Datum: 18.10.2017                                                                                         Peter LOŽAR, l.r. 
            

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4128
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0788

