Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) daje je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter
priznanja
Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje v Občinsko volilno komisijo
Kandidate lahko predlagajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani.
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinsko volilno komisijo imenuje Občinski svet za mandatno
obdobje 4 let. Mandat dosedanji komisiji poteče 4. novembra 2019.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih
diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov
oziroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilna odbore;
5. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje
poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi lokalnih skupnosti.
Funkcija članov volilnih organov je častna.
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
1. naziv predlagatelja (ime politične stranke, organizacije občanov oz. ime in priimek občana)
2. ime in priimek predlaganega kandidata
3. rojstni datum predlaganega kandidata
4. naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata s kontaktnimi podatki
5. navedbo ali se ga predlaga za predsednika, njegovega namestnika, člana ali namestnika
člana
Predlogu je potrebno priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen
opravljati funkcijo, če bo imenovan, kot tudi izjavo, da opravlja funkcijo sodnika oz. ima doseženo
izobrazbo univ. dipl. pravnika z navedbo leta diplomiranja in fakultete, ki je podelila naslov (za
predsednika in namestnika predsednika).
Predloge je potrebno posredovati v pisni obliki na naslov: Občina Žalec, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na elektronski
naslov: glavna.pisarna@zalec.si
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja bo upoštevala kot pravočasne
tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 10. oktobra 2019.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve imenovanja ter priznanja

Priloga: soglasje, izjava

SOGLASJE

Podpisani ____________________________________________________________
(ime in priimek)

roj. datum ____________________________, s stalnim prebivališčem v/na:
_____________________________________________________________________
(občina, kraj, ulica, hišna št.)

_____________________________________________________________________
(poklic)

_____________________________________________________________________
(delo ki opravlja)

i z j a v l j a m,

da soglašam s kandidaturo za:
a) predsednika občinske volilne komisije
b) namestnika predsednika občinske volilne komisije
c) člana občinske volilne komisije
č) namestnika člana občinske volilne komisije

V ____________________, dne __________ 2019.

Podpis kandidata:
___________________________________

IZJAVA

Podpisani ____________________________________________________________
(ime in priimek)

roj. datum ____________________________, s stalnim prebivališčem v/na:
_____________________________________________________________________
(občina, kraj, ulica, hišna št.)

_____________________________________________________________________
(poklic)

_____________________________________________________________________
(delo ki opravlja)

i z j a v l j a m:

- da opravljam funkcijo sodnika: ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- da imam doseženo izobrazbo univ. dipl. pravnika (navedba leta diplomiranja in fakultete,
ki je podelila naslov): _____________________________________________________
______________________________________________________________________

V ____________________, dne __________ 2019.

Podpis kandidata:
____________________________________

