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ZADEVA: 
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI POSEBNE OBČINSKE 
VOLILNE KOMISIJE   

NASLOV 
GRADIVA: 

Predlog Sklepa o določitvi volišča in območju volišča za izvedbo 
rednih volitev člana občinskega sveta, predstavnika romske 
skupnosti 
 

Gradivo pripravil: Klavdija Tahan, univ. dipl. prav. 

Pristojno delovno 
telo: 

 

Gradivo predlaga: predsednik POVK  

Poročevalec: 
uradniški naziv: 

Klavdija Tahan 
Svetovalka 

 

 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Sprejme se predlog Sklepa o določitvi volišč in območju volišča za izvedbo 
rednih volitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti. 
 
 

                   
            predsednik POVK 
             Mitja Prijatelj, l.r. 

 
 

     
 
 
 

 

Priloge: 
- obrazložitev 
- besedilo sklepa 

http://www.trebnje.si/
mailto:obcina.trebnje@trebnje.si
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Predlog Sklepa o določitvi volišča in območju volišča za izvedbo rednih volitev člana občinskega 
sveta, predstavnika romske skupnosti 
 
 
1. Pravna podlaga  
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o določitvi volišča in območju volišča za izvedbo rednih volitev člana 
občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti je: 

- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12)- v nadaljevanju: ZLV, ki v 3. točki 41. člena določa, da Občinska volilna komisija določa 
volišča in 

- Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini 
Trebnje  (Uradni list RS, št. 14/11)- v nadaljevanju Odlok, ki v 4. členu določa, da enega člana 
občinskega  sveta, predstavnika romske skupnosti, volijo pripadniki romske skupnosti po 
večinskem načelu, za kar se oblikuje posebna volilne enota, ki obsega območje celotne Občine 
Trebnje. 

 
2. Razlogi za sprejem 
V letu 2014 bodo izvedene redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. V skladu z 
navedenimi predpisi je za izvedbo volitev potrebno določiti volišče, na katerem bodo lahko uresničili svojo 
volilno pravico pripadniki romske skupnosti v Občini Trebnje. 
 

3. Finančne in druge posledice 

S sprejemom predlaganega sklepa ne bodo nastale direktne posledice na proračun občine Trebnje. 

 

 

pripravila:  

Klavdija Tahan 
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Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08 in 83/12), 18. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno 
prečiščeno besedilo in 98/13 - ZEVP-2) ter 4. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov 
občinskega sveta in župana v občini Trebnje  (Uradni list RS, št. 14/11)- je  Posebna občinska volilna 
komisija na _____. seji dne _____ sprejela  
 

S K L E P 
o določitvi volišča in območju volišča za  izvedbo rednih volitev člana občinskega sveta, 

predstavnika romske skupnosti 
 
I. 

S tem sklepom se določi volišče in območje volišča za izvedbo rednih volitev člana občinskega sveta, 
pripadnika romske skupnosti v  Občini Trebnje, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014. 
1.)   

volišče 100: KONTEJNER CSD V ROMSKEM NASELJU VEJAR    

 
Uporaba za projekt »Ker Šu Beši« 
Območje volišča je območje občine Trebnje. 
Volišče bo odprto v nedeljo, 5. 10. 2014 od 07.00 do 19.00 ure. 
 
Na tem volišču volijo tudi invalidi, ker je volišče dostopno invalidom. 
2.) 

volišče 901: PREDČASNO GLASOVANJE 

 
Občina Trebnje (mala sejna soba, 2. nadstropje), Goliev trg 5, 8210 Trebnje 
Predčasno glasovanje bo potekalo v torek 30. 9. 2014, sredo, 1. 10. 2014 in četrtek, 2. 10. 2014 med 
09.00 in 17.00 uro. 
 
3.) 

volišče 997: GLASOVANJE PO POŠTI IZ SLOVENIJE 

 
Občina Trebnje (mala sejna soba, 2. nadstropje) , Goliev trg 5, 8210 Trebnje 

 
II. 

Sklep se dostavi Upravni enoti Trebnje, romskemu društvu Romanodrom Trebnje in Geodetski upravi 
Novo mesto. Sklep se objavi na spletni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si. 

 
III. 

Sklep prične veljati takoj.  
 
Trebnje,          PREDSEDNIK 
številka:          posebne občinske volilne komisije 
                     Mitja Prijatelj, l. r.   

               

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133489
http://www.trebnje.si/

