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PREDLOG SKLEPA: 
 
Sprejme se predlog Sklepa o imenovanju tajnika posebne občinske volilne 
komisije. 
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Janez Pirc, mag. jav. upr., l.r. 

  
 

     
 
 
 
     

 

Priloge: 
- obrazložitev 

- besedilo sklepa 
 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si


 

 Predlog Sklepa o imenovanju tajnika posebne občinske volilne komisije 
 
1. Pravna podlaga  
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o imenovanju tajnika posebne občinske volilne 
komisije je Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju: ZLV) in sicer:  

 33. člen, ki v tretjem odstavku določa, da se za volitve članov občinskega 
sveta- predstavnikov romske skupnosti imenuje posebna občinska volilna 
komisija; 

 39. člen, ki določa, da ima občinska volilna komisija tajnika, ki ga imenuje na 
predlog občinske uprave; 

 45. a člen, ki v tretjem odstavku določa, da ima tajnik posebne občinske 
volilne komisije pravico do enkratnega nadomestila v višini 50% nadomestila, 
določenega v drugem odstavku tega člena. 

  
2. Razlogi za sprejem 
V letu 2014 bodo izvedene redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. V 
skladu z navedeno zakonodajo in s šestim odstavkom 39. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF) enega člana občinskega sveta, predstavnika romske 
skupnosti, volijo pripadniki romske skupnosti.  
 

Za nemoteno delo pri izvedbi volitev posebna občinska volilna komisija imenuje 

tajnika. 

 

3. Finančne in druge posledice 

S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice na proračun občine 

Trebnje. 

 

Osnova za določanje nadomestil je osnovna mesečna plača za poklicno opravljanje 

funkcije župana v občini. Tajnik občinske volilne komisije ima pravico do enkratnega 

nadomestila v višini 50 % mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v 

občini, medtem ko tajniku posebne občinske komisije pripada nadomestilo v višini 

50% zneska, ki pripada tajniku občinske volilne komisije. 

 

pripravila:  

Klavdija Tahan 

 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700


 

           PREDLOG 

 

Na podlagi 33., 39. in 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Posebna občinska volilna komisija 
na ____. seji, dne ______ sprejela 
 

 

 

 S K L E P 
  o imenovanju tajnika posebne občinske volilne komisije 

 

 
1.  

 

Za tajnico posebne občinske volilne komisije se imenuje: 
 
Klavdija Tahan, rojena 1. 5. 1983, stanujoča na naslovu Valvazorjeva ulica 8, 8210 
Trebnje. 
 
 

2.  
 
Tajnica posebne občinske volilne komisije ima pravico do enkratnega nadomestila v 
skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve. 
 
 
 
 
             PREDSEDNIK POSEBNE OBČINSKE  
            VOLILNE KOMISIJE 
                  Mitja Prijatelj, l.r. 
 
 
 
številka: 
Trebnje, _________           
 


