
 
 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Občina Tržič · Občinska volilna komisija · Trg svobode 18, 4290 Tržič · tel.: 04 597 15 10 
e-pošta: obcina@trzic.si · varni e-predal: obcina.trzic@vep.si · internet: www.trzic.si 

  
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 
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 8. redni seji dne 21. 10. 2022 sprejela naslednji 
 
 

S K L E P  
o načinu žrebanja vrstnega reda v seznamu potrjenih kandidatur in list 

kandidatov na rednih lokalnih volitvah 2022 
 
 

I. 
 

(1) Vrstni red v seznamu potrjenih kandidatur in list kandidatov se določi z žrebom, ki bo v petek, 
28. 10. 2022, 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 oziroma list kandidatov. Če je 
predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov navzoč, lahko sodeluje pri žrebu. Pri žrebu 
lahko sodeluje tudi s strani predstavnika potrjene kandidature oziroma liste kandidatov 
pooblaščena oseba, ki ni kandidat, pri čemer se mora izkazati s pisnim pooblastilom predstavnika 
kandidature. Navzoči predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov oz. pooblaščene osebe se 
podpišejo na listo prisotnosti. 
 
 

II. 
 
(1) Žreb vrstnega reda kandidatur za župana in list kandidatov za občinski svet se opravi v dveh 
krogih. 
 
(2) V prvem krogu se na podlagi vrstnega reda vloženih kandidatur oziroma list kandidatov, glede 
na čas vložitve, z žrebom določi vrstni red žreba za drugi krog žreba. 
 
(3) V drugem krogu žreba se določi vrstni red kandidatur oziroma list kandidatov na seznamu 
kandidatur oziroma list kandidatov. 
 
(4) Žreb se opravi s prepognjenimi in spetimi listki, na katerih so zaporedne številke od 1 do števila 
potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov. V obeh krogih žreba predsednik ObVK pozove 
predstavnika kandidature oz. njegovega pooblaščenca, da izvleče iz vreče, v kateri so listki s 
številkami, en listek, le-tega odpre in izjavi, katero številko je izžrebal, ter listek izroči predsedniku 
ObVK. Če predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov ali njegov pooblaščenec ni navzoč, 
žrebanje opravi član ObVK, ki se določi z žrebom. 
 
 

III. 
 
Žreb vrstnega reda kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti se opravi tako, da se na 
prepognjene in spete 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. 
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IV. 
 
Rezultat žrebanja se zabeleži v zapisniku ObVK, seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov 
pa se v izžrebanem vrstnem redu najkasneje do 4. 11. 2022 javno objavi na spletni strani Občine 
Tržič in na oglasni deski Občine Tržič. Ob tem pa se te sezname pošlje v tiskani obliki še na 
naslove vseh gospodinjstev na območju Občine Tržič, in sicer takoj ko bo možna izvedba tiska in 
pošiljanje po pošti, glede na vmesne dela proste dni. 
 

V. 
 
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi na spletni strani Občine Tržič. 
 
 
 
 
Št.zadeve: 041-1/2022-169 
Datum: 21. 10. 2022 
 
 
 
              Teja Zajec Šolar, l.r. 

     predsednica Občinske volilne komisije  
Občine Tržič 

 
  


