OBČINA PODLEHNIK
Številka: 041-1/2018
Datum: 11.5.2018

VSEM POLITIČNIM STRANKAM, DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI IN
OBČANOM OBČINE PODLEHNIK

ZADEVA: POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Zakon o lokalnih volitvah (Ur. L RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in
68/17) v 35. členu določa, da: »Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih
diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih
strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov«.
Naloge Občinske volilne komisije so: skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; potrjuje posamične
kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; določa volišča;
imenuje volilna odbore; ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter
daje poročila o izidu volitev; opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; opravlja druge
naloge, ki jih določa zakon.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Podlehnik je z dopisno sejo 8.5.2018 sprejela
sklep o pričetku postopka za imenovanje članov občinske volilne komisije, s katerim je pooblastila Občinsko
upravo Občine Podlehnik, da pozove politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da
predlagajo kandidate za predsednika in člane občinske volilne komisije ter njihove namestnike.
V tej zvezi vas pozivamo, da vaše pobude za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov: Občina
Podlehnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, najkasneje do
8. junija 2018, do 12.00 ure. Predlagana kandidatura mora vsebovati ime in priimek, rojstne podatke, podatke o
izobrazbi, podatke o prebivališču in soglasje kandidata k predlogu kandidature.
Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti, z napisom na levi strani kuverte spredaj »PREDLOGI ZA
ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE, NE ODPIRAJ«!

S spoštovanjem!
DIREKTOR OU:
Miran Krajnc

VROČITI:
- objava na spletni strani,
- političnim strankam v Občini Podlehnik,
- oglasna deska Občine Podlehnik,
- spis tu.
Pripis:
Objavljeno na Uradni spletni strani http://www.podlehnik.si/, dne _14.5. 2018_
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