
OBCINA TRZIN 
Komisiia za mandatna vpraéanja, volitve 
in imenovanja 

étevinm: 62-1/2013 
Datum: 1. 8. 2018 

oB(::1NsK1 SVET 
OBCINE TRZIN 

ZADEVA: Volitvc in imenovanja: Sklep o spremcmbi Sklepa o imenovaniu 
predsednice, namestnice prcdscdnice in élanov ter namestnikov 
élanov Obéinske volilne komisije 

NAMEN: Razreéitev sedanje namestnice predsednice Obéinske volilne komisije 
Obéine Trzin in imenovanje osebe, ki bo opravljala funkcijo 
namestnika oziroma namestnice predsednice v preostanku mandame 
dobe komisije 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, §t. 94/ 07-uradno 
preéiééeno 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, §t. 94/07 - uradno preéiééeno besedilo, 45/08, 83/ 12 
in 68/17), Statut Obéine Trzin (Umdni vestnik OT, ét. 2/06 — uradno 
preéiééeno besedilo in 8/06) 

PREDLAGATEL]: Komisija za tnandatna vpraéanja, volitve in imenovanja 

POROCEVALKA: predsednica Kornisije za mandatna vpta§anja, volitve in imenovanja, 
ga. Klavdija Tretjak 

OBRAZLOiITEV: 

Kornisija za mandama vpraéanja, volitve in imenovanja je due 23. 7. 2018 prejela dopis obéine za 
sproéitev postopka za imenovanje nadomestne osebe, ki bo opravljala funkcijo namestnika oziroma 
namestnice predsednice Obéinske volilne komisije, ki je prosto po odstopu ge. Tatjane Ivié, ki je dne 
20. 7. 2018 podala odstopno izjavo (prjloga 1). 

Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vpraéanja, volitve in imenovanja 31. julija 2018 v 
Uradnern vestnjku Obéine Trzin ét. 11/18, objavila Javnj poziv za posredovanje predlogov kandidatov 
za namestnika predsednice Obéinske volilne komisije Obéine Trzin (priloga 2). Obéinska volilna 
komisija je bila itnenovana na 6. tedni seji, dne 22. 4. 2015, sklep o imenovanju pa je bil objavljen v 
Uradnem vestniku Obéine Trzin, §t. 3/15, 2 dne 29. 4. 2015 in je priéel veljati due 5. 5. 2015. 

Zakon o lokalnjh volitvah v 38. élenu doloéa, da se komisijo itnenuje za obdobje étirih let. Mandat bo 
komisiji potekel 5. 5. 2019. Glede na to, da je dne 20. 7. 2018 omenjena namestnica predsednice 
Obéinske volilne komisije odstopila, je pouebno imenovali nadomestno osebo, ki bo opravljala 
funkcijo namestnika predsednice za preostanek mandatne dobe kornisije. Novo imenovanemu 
namestniku predsednice se bo mandat iztekcl hkrati z iztekom tnandata predsednika, élznov in 
njihovih namestnjkov.



V skladu s 35. élenom Zakona 0 lokalnih volitvah se predsednik volilnc komisije in njegov 
namesmik imenujeta izmed sodnikov ali izmed Q1-_ug$ diplomiranih pravnikov. 

V omenjencm zakonu so doloéene tudi naloge Obéinske volilne kornisije, med katere spadajo: 
- skrb za zakonitost volitev v obéinski svet; 
- potrjevanje posatni<':ne kandidature oziroma liste kandidatov in sestavljanje seznamov 

kandidatov oziroma list kandidatov; 
- doloéitev volfié; 
- imenovanja volflnjh odborov; 
- ugotavljanje rezultatov glasovanja in razglasitev, kateri élani obéinskega sveta so izvoljeni ter 

dajanje poroéil o izidu volitev; 
- opravljanje in vodenje neposrednega tehniénega dela v zvezi z volitvami ter 
- opravljanje nalog, ki jih doloéa ta zakon. 

Rok za oddajo predlogov za namesmjka oziroma namesmico ptedsednice Obéinske volilne komisije 
se bo iztekel v ponedeljel_:, 20. 8. 2018, ob 12:00 uri. Istega dne se bo sestala Komisija za mandatna 
vpra§anja, volitve in imenovanja in prouéila prispele predloge ter pnipravila sklep, ki ga bo na seji 
obéinskega sveta predstavila predsednica Komisije. 

Finanéne posledice: 
Ni dodatnih finanénjh posledic za proraétm. 

Predlog sklepa: 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, ét. 94/ 07- utadno preéiééeno 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, ét. 94/07- utadno preéiééeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 
Statuta Obéinc Trzin (Uradni vestnjk OT, §t. 2/06 — uradno preéiééeno besedilo in 8/06) je Obéinski 
svet obéine Trzin na 6. izredni seji dne 22. avgusta 2018 sprejel naslednji 

Sklep o spremembi Sklcpa o imenovanju predsednice, namestnice ptedsednice in élanov ter 
namestnikov élanov Obéinske volilne komisije 

1. Obéinski svet Obéine Trzin je ugotovfl, da je ga. Tatjana Ivié odstopila kot namestnica 
prcdsednice Obéinske volilne komisije Obéine Trzin. S tem Obéinski svet Obéine Trzin razre§uje 
gospo Tatjano Ivié s funkcije narnestnice predsednice Obéinske volilne komisije Obéine Trzin. 

2. V alineji Sklepa o imenovanju predscdnice, namestnice predsednice in élanov ter 
nainestnikov Elanov Obéinske volilne komisije, §t. 6-11.2/2015 (Uradni vestnjk OT, ét. 3/15, z 
dne 29. 4. 2015) se ime i.n priimek »Tatjano IvIc':« nadomesti z imenom in 
priimkom« «. 

3. Ta sklep zaéne veljati naslednji dan po objavi V Uradnem vestnjku Obéine Trzin. 

étevilkaz 6iz-1/2018 zupap 
Datum: 22. 8. 2018 Peter LOZAR, l.r.
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Datum: 20. 7. 2018 

gaifam mzm 
Peter Loia r, Zupan 

Mengeéka c. 22 
1236 Trzin 

ZADEVA: Odstop s funkcije namestnice predsednice Obéinske volilne komisije Obéine Trzln 

Spo§tovani. 

Sporoifam vam, da nepreklicno odstopam s funkcije narnestnlce predsednice Obéinske volilne komlsije Obéine Tlztn. 

Obéinski svet Obélne Trzin me je na to funlééijo imenoval s sklepom, kl ga je sprejel na 6. redni seji dne 22. 4. 2015. 

Razlogi za moj odstop so povsem osebne narave. 
Prosim, da sproiite ustrezne postopke za mojo razre§itev in imenovanje nadomestne osebe, ki bo opravljala funkcfjo namestnika/ce predsednice OVK v preostanku mandatne dobe te komisije. 

Lepo pozdravljeni. 

Tatjana MC
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‘; ""URADNI VESTNIK Obéine Trzin — §t. 11/2018, 31.7.2018 
Komisija za mandatna vpraéanja, volitve in imenovanja 
Obéine Txzin na podlagi Zakona o lokalni sarnoupravi 
(Uradni list RS §t. 94/07 —- uradno preéiééeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — 
ZUUJFO, 11/18 — ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona 0 
lokalnih volitvah (Uxadni List RS, Et. 94/ 07- uradno 
preéi§éeno besedilo, 45/08, 83/12) in Statuta Obéine 
Trzin (Uradni vestnik OT, Et. 2/06 — uxadno preéiééeno 
besedilo in 8/06) objavlja 

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE 
PREDLOGOV KANDIDATOV ZA 

NAMESTNIKA PREDSEDNICE OBCINSKE 
VOLILNE KOMISIJE OBCINE TRZIN 

Obéinska volilne komisiia je bila nnenovana na 6. tedni 
seji, dne 22. 4. 2015, sklep o imenovanju pa je bil 
objavljen v Uradnem vcstniku Obéine Trzin, §t. 3/15, z 
due 29. 4. 2015 in je priéel veljati due 5. 5. 2015. Zakon 
o lokalnih volitvah v 38. Elenu doloéa, da se komisijo 
imenuje za obdobje Etirih let. Mandat bo komisiji 
potekel 5. 5. 2019. Glede na to, da je dne 20. 7. 2018 
odstopila namestnica ptedsednice Obéinske volilne 
komisije, je. pottebno imenovati novega namesmika 
predsednice za pteostanek mandatne dobe komisije, 
zato vas pozivamo k oddaji predlogov za namesmika 
predsednice Obéinske volilne kornisiie Obéine 
Trzin. Novo imenovanemu namesmiku predsednice se 
bo mandat iztekel hkrati z iztekom mandata 
predsednika, élanov in njihovih namestnikov. 

V skladu s 35. élenom Zakona o lokalnih volitvah se 
predgednik volilne komisije in njegov namestnik 
imenujeta izmed sodnikov ah’ izmed d1-ugjl_1 
diglomiranih ptavnikov. 

V ornenjenem zakonu so doloéene tudi naloge 
Obéinske volilne komisije, med katere spadajo: 

skrb za zakonitost volitcv v obéinski svet; 
~ potxjevanje posamiéne kandidatuxe ozirorna liste 

kandidatov in sestavljanje seznamov kandidatov 
oziroma List kandidatov; 
doloéitev voliéég 
imenovanja volilnih odborov; 
ugotavljanje rezultatov glasovanja in razglasitev, 
katczi élani obéinskega sveta so izvoljeni ter 
dajanje poroéil o izidu volitevg 
opmvljanje in vodenje neposrednega tehniénega 
dela v zvezi z volitvarni ter 
opravljanje drugih nalog, ki jih doloéa ta zakon. 

Ptedloge oddajte v zaprti kuverti z opombo »NE 
ODPIRAJ - Javni poziv - NAMESTNIK 
PREDSEDICE OVK«, in sicer najpozneje do 
ponedeljka, 20. 8. 2018, do 12:00 me na naslov: 
Komisija za mandatna vpraéanja, volitve in imenovanja 
Obéine Txzin, Mengeéka cesta 22, 1236 Trzin. 

Kandjdatut-am je pottebno predloéiti tudi soglasje 
kandidata, ki ga lahko najdete na spletni sttani Obéine 
Trzin kjer je pod aktualno objavljen javni 
poziv. 

Vse navedbe v moéki slovniéni obliki veljajo tudi za 
iensko slovniéno obliko. 

étevnka zadeve: 900-0003/2014-221 
Datum: 31.7.2018 

Predsednjca Kotnisije za mandatna vpraéanja, 
volitve in irnenovanja 
Klavdija T1:etiak,l.1'. 
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Izdajateljz Obéina Tzzin, 
Mengeéka cesta 22 

1236 Ttzin 
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