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Na podlagi 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) v povezavi z drugim odstavkom 74. člena 
in 114. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Tržič (v nadaljevanju: 
ObVK) na svoji 14. redni seji dne 13. 2. 2023 sprejela naslednji 
 
 

S K L E P  
o načinu žrebanja vrstnega reda v seznamu potrjenih kandidatur na ponovnih 

volitvah v svete krajevnih skupnosti Bistrica pri Tržiču, Brezje pri Tržiču, Križe, 
Leše, Pristava, Ravne in Tržič-mesto 

 
 

I. 
 

(1) Vrstni red v seznamu potrjenih kandidatur se določi z žrebom, ki bo v sredo, 15. 2. 2023, s 
pričetkom ob 17.00, v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 
 
(2) Na žreb so vabljeni vsi predstavniki potrjenih kandidatur. Pri žrebu je lahko navzoča tudi s 
strani predstavnika potrjene kandidature pooblaščena oseba, ki ni kandidat, pri čemer se mora 
izkazati s pisnim pooblastilom predstavnika kandidature. Navzoči predstavniki kandidatur oz. 
pooblaščene osebe se podpišejo na listo prisotnosti. 
 

II. 
 
Žreb vrstnega reda kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti se opravi tako, da se na 
prepognjene listke napišejo imena vseh kandidatov, ki kandidirajo v posamezni krajevni 
skupnosti. Predsednik ObVK nato izžreba listke z imenom kandidata. Prvi izžrebani kandidat je 
na seznamu potrjenih kandidatur naveden pod zap. št. 1, drugi izžrebani kandidat pod zap. št. 2 
in tako dalje, dokler niso izžrebani vsi kandidati v posamezni krajevni skupnosti. 
 

IV. 
 
Rezultat žrebanja se zabeleži v zapisniku ObVK, seznam potrjenih kandidatur pa se v izžrebanem 
vrstnem redu najkasneje do 16. 2. 2023 javno objavi na spletni strani Občine Tržič in na oglasni 
deski Občine Tržič. Ob tem pa se ta seznam pošlje v objavo v občinskem glasilu Tržičan, ki izide 
1. 3. 2023. 
 

V. 
 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi na spletni strani Občine Tržič. 
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