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OBČINSKI SVET 

 

Zadeva:  Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije za mandatno 

obdobje 2018 – 2022 

 

Občinski svet je na svoji 21. redni seji, dne 3. 10. 2018, imenoval Občinsko volilno komisijo 

za obdobje 2018 – 2022, v katero je med drugim za članico imenoval Frančiško Ambrožič. 

Slednja je bila po lokalnih volitvah, ki so potekale novembra 2018, dne 6. 12. 2018, imenovana 

v Nadzorni odbor Občine Sodražica. Ker član Nadzornega odbora ne morebiti sočasno član 

Občinske volilne komisije, je potrebno imenovati nadomestnega člana občinske volilne 

komisije. 

Na podlagi 23. člena Statuta občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu kandidate za delovna telesa 

občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet. Občinski svet imenuje Občinsko 

volilno komisijo na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 

68/17). Skladno z Zakonom o lokalnih volitvah se imenuje Občinska volilna komisija za 

obdobje štirih let.  

Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, potrjuje posamične 

kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov, določa 

volišča, imenuje volilne 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 ta zakon. 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed diplomiranih pravnikov, ostali člani in 

njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogu političnih strank, drugih organizacij občanov v 

občini ter občanov. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 25. 9. 2019 objavila poziv za 

zbiranje predlogov za kandidata za nadomestnega člana OVK. Rok za oddajo predlogov je bil 

2. 10. 2019. Na podlagi poziva je prispel predlog Nove Slovenije – Krščanski demokrati, in 

sicer za nadomestnega člana predlagajo Andreja Kosa, Zapotok 28 b. 

 

 

Pripravila:        Župan: 

Darja Vetrih       mag. Blaž Milavec 

 

 

 

 

 

 

 



Predlog sklepa: 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 
83/2012, 68/2017) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski 
svet Občine Sodražica na 2. izredni seji, dne 17. 10. 2019, sprejel  

 
 

SKLEP 
o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica 

 
I. 

 
Francki Ambrožič, Zamostec 55, 1317 Sodražica z dnem imenovanja v Nadzorni odbor Občine 
Sodražica preneha članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Sodražica. 
 

II. 
 
V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se za nadomestnega člana imenuje Andrej Kos, 
Zapotok 28 b, 1310 Ribnica. 
 

III. 
 

Mandatna doba nadomestnega člana občinske volilne komisije preneha skupaj z mandatom 
ostalih članov Občinske volilne komisije, imenovanih s Sklepom o imenovanju Občinske volilne 
komisije (Ur. l. RS št. 66/2018). 

 
IV. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. zadeve: 041-7/2018          Župan Občine Sodražica 
Sodražica, …………        Blaž Milavec l. r. 
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