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P O Z I V 
K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV 

ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV DNE 20. 11. 2022 

 
V skladu s 37. 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; v nadaljevanju: ZLV) Občinska volilna komisija 
Občine Tržič poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da 
najkasneje do vključno 15. 9. 2022 Občinski volilni komisiji Občine Tržič posredujejo predloge za 
imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, in sicer po pošti na 
sedež Občinske volilne komisije Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, na elektronski naslov 
tomaz.ropret@trzic.si ali po faksu na št. 04 5971 513, ali osebno v prostorih Občine Tržič, Trg 
svobode 18, 4290 Tržič, soba 109 (Tomaž Ropret) ali soba 106 (Maja Bešter). 
 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se lahko imenujejo izmed občanov, ki 
imajo stalno prebivališče v občini. 
 
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra 
ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, 
niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski 
skupnosti. 
 
Zato mora predlagatelj ob vložitvi predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnega 
odbora ter njihovih namestnikov za vsakega od kandidatov priložiti poleg njegove pisne izjave, 
da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, tudi njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh 
po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo Občine Tržič 
o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku 37. člena ZLV. 
Predsednika, člana volilnega odbora ali njunega namestnika, ki je s kandidatom v sorodstvenem 
ali drugem razmerju, bo volilna komisija razrešila in imenovala nadomestnega predsednika 
oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. 
 
 
 
 Teja Zajec Šolar, l.r. 
 predsednica Občinske volilne komisije 

 
 
Priloga: 

- vloga, 
- soglasje in izjava, 

 
Objaviti: 

- spletna stran Občine Tržič. 
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