
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni 

pripomoček, glede katerega Občina Trzin  ne jamči odškodninsko ali kako drugače. 

 

Občinska uprava Občine Trzin je pripravila neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o imenovanju 

predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske volilne komisije 

Občine Trzin, ki obsega: 

- Sklep o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov 

Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/19), 

- Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

5/22) in 

- Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 

5/22) 

 

Datum: 26. 4. 2022 

 

SKLEP 

o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov Občinske 

volilne komisije Občine Trzin 

(Neuradno prečiščeno besedilo – NPB1) 

 

 

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: 

 

- dr. Dunjo JADEK PENSA, Trzin - za predsednico Občinske volilne komisije Občine Trzin,  

- Heleno Emilijo OBERSTAR, Ljubjana - Črnuče - za namestnico predsednice Občinske volilne 

komisije Občine Trzin  

 

- Andrejo PRELC, Trzin 

Tatjano KOPROL, Trzin 

Davorja VINKA, Trzin - za člane Občinske volilne komisije Občine Trzin in  

 

- Olgo STOPAR, Trzin 

Nino KOZARIČ, Trzin 

Mileno KOMPOLŠEK, Trzin - za namestnice članov Občinske volilne komisije Občine Trzin.  

 

 

Sklep o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter namestnikov članov 

Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/19) vsebuje naslednjo 

končno določbo:  

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati z dne 5. 5. 2019. 

 

 



Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/22) 

vsebuje naslednjo končno določbo:  

 

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

 

 

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednice, namestnice predsednice in članov ter 

namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/22) 

vsebuje naslednjo končno določbo:  

 

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

 

 

 

 


