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Javni poziv za vložitev predlogov za člane občinskih volilnih komisij

Občinski volilni komisiji Lendava, Posebni občinski volilni komisiji - za volitve
predstavnikov romske skupnosti in Posebni občinski volilni komisiji - za volitve
predstavnikov narodnosti bo dne 30.05.2018 prenehal mandat. Zato je potrebno
izvesti postopke za imenovanje novih komisij.
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) v svojem
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 izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in
njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij
občanov v občini ter občanov.
Predlagani kandidati morajo imeti stalno prebivališče v občini, razen predlaganih
kandidatov za predsednika in namestnika predsednika komisije, ki je lahko tudi
oseba, ki ne uresničuje volilne pravice v občini Lendava.
Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo (25. člen
Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US in
23/17), ki se smiselno uporablja za lokalne volitve v skladu s 4. členom Zakona o
lokalnih volitvah. Sicer pa Zakon o lokalnih volitvah ne določa omejitev za
imenovanje ali opravljanje funkcije članov volilnih komisij. Ne glede na to, pa je
nezdružljivost
funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB).

MŠ: 5874645
ID za DDV: SI 27705935
TTR: 01259-0100012919

Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Slovenija
tel.: +386 2 57 72 500
fax.: +386 2 57 72 509
mail: obcina@lendava.si

Vsled navedenega vas naprošamo, da na priloženih obrazcih podate predloge za
imenovanje Občinskih volilnih komisij. K predlogom morajo biti priložena tudi soglasja
kandidatov. Predloge bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ter občinskemu svetu predlagala imenovanje občinskih volilnih komisij za
naslednje mandatno obdobje.
Za pravočasno se bodo šteli vsi predlogi, ki bodo prispeli najkasneje do petka,
4.5.2018 na sedež Občine Lendava - Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Predloge posredujete v zaprti kuverti s
pripisom "Javni poziv – Predlogi za imenovanje Občinskih volilnih komisij - ne
odpiraj".
Dodatne informacije lahko dobite osebno na sedežu občinske uprave (Jasna BračičSzabó) ali po telefonu št. 577 25 23 oziroma po e. pošti obcina@lendava.si.
Lepo pozdravljeni!

Pripravila:
Jasna BRAČIČ-SZABÓ

Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Janez SOMI, l.r.

Priloga:
- evidenčni list predlogov
- soglasje kandidata
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