Datum: 28. 7. 2022
številka: 041-3/22
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) in skladno s 23. členom Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št.
32/11, 191/20) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVVI) objavlja
JAVNI POZIV ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA
MANDATNO OBDOBJE 2022-2026
KMVVI poziva politične stranke, druge organizacije občanov s sedežem v občini Sodražica ter občane
občine Sodražica, da vložijo predloge za imenovanje predsednika in njegovega namestnika ter
predloge za imenovanje članov Občinske volilne komisije in njihovih namestnikov.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in
njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani
občinske volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih
organizacij občanov v občini ter občanov.
Zakon o lokalih volitvah v 45. a členu opredeljuje volilne organe za lokalne volitve kot samostojne in
neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna.
Člani občinske volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo oz. ne morejo biti
določeni za predstavnika ali zaupnika liste kandidatov. Članstvo v občinski volilni komisiji je tudi
nezdružljivo s članstvom v nadzornem odboru občine.
Predlog kandidature mora biti posredovan v pisni obliki (obrazec je priloga javnega poziva) in mora
vsebovati:
 naziv in naslov predlagatelja kandidature in njegov podpis,
 osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj stalnega
bivališča),
 podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi kandidata,
 dokazilo o izpolnjevanju pogojev za predsednika oz. njegovega namestnika,
 podpisano soglasje predlaganega kandidata (soglasje je priloga javnega poziva) ter
 izjavo o obdelavi osebnih podatkov kandidata (izjava je del soglasja).
Na podlagi prejetih predlogov bo KMVVI pripravila predlog za imenovanje občinske volilne komisije.
Občinsko volilno komisijo imenuje Občinski svet za obdobje 4 let. Mandat prične teči po zaključenih
lokalnih volitvah v letu 2022.
Upoštevani bodo predlogi, ki bodo prispeli do srede 31. 8. 2022, do 16. ure, s pripisom »predlog OVK«
osebno, po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si ali po pošti na naslov: KMVVI, Občina Sodražica,
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
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