
 

 

 
OBČINA  POLJČANE 

O  b  č  i  n  s  k  i     s  v  e  t 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon:   02 8029  223   fax: 02 8029 226 

 
Številka: 032-0009/2019-1 

Datum: 14. 5. 2019 

 

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 

83/12, 68/17; ZLV) in 23. člena Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11), je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane na svoji 7. 

redni seji dne 14. 5. 2019 sprejela in objavlja 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje kandidatov za predsednika/predsednico in člane/članice 

Občinske volilne komisije Občine Poljčane ter njihove namestnike 

 

Skladno z določbami 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB, 

45/2008, 83/12 in 68/17) 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 pa se imenujejo na predlog političnih strank, drugih organizacij v občini ter 

občanov. Člani volilnih komisij ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo (25. 

člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za lokalne volitve skladno s 

4. členom ZLV). 

 

Skladno z  določbami 38. člena ZLV mandat občinske volilne komisije, ki jo imenuje 

občinski svet, traja štiri leta. Aktualna Občinska volilna komisija Občine Poljčane je bila 

imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Poljčane (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 33/15 z dne 3. 7. 2015). Občinsko volilno komisijo imenuje 

skladno z določbami ZLV in Statuta Občine Poljčane imenuje občinski svet na predlog 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Pristojnosti občinske volilne komisije določa 41. člen ZLV. Komisija ima najpomembnejše in 

najodgovornejše naloge pri izvedbi lokalnih volitev, saj mora v celoti skrbeti za njihovo 

zakonitost in pravilnost, potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja 

sezname kandidatov oziroma 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 in 

opravlja druge z zakonom določene naloge. Tako je odgovorna tudi za izvedbo morebitnih 

referendumov. 



Glede na navedeno občina poziva politične stranke in liste v Občini Poljčane, druge 

organizacije občanov in občane Občine Poljčane, da podajo oz. posredujejo pisne predloge 

kandidatov za predsednika/predsednico in namestnika predsednika/predsednice ter 

člane/članice in namestnike članov/članic Občinske volilne komisije Občine Poljčane 

vključno do 14. 6. 2019 do 12.00 ure, na naslov:   

OBČINA POLJČANE, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po e-pošti na naslov: obcina@poljcane.si. 

Za pravočasno vložen predlog se šteje predlog, ki do navedenega dne in ure prispel v tajništvo 

Občine Poljčane.  

 

V posameznem predlogu kandidata za predsednika/predsednico oz. namestnika 

predsednika/predsednice oz. člane/članice oz. namestnike članov/članic Občinske volilne 

komisije Občine Poljčane mora predlagatelj poleg svojih podatkov posredovati naslednje 

podatke o kandidatu: 

- ime in priimek, 

- datum rojstva, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- podatke o izobrazbi, 

- soglasje kandidata k predlogu kandidature 

- ter izjavo, da kandidat soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe 

postopka imenovanja. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat obravnavala vse 

pravočasno prispele in formalno popolne predloge za kandidate za predsednika/predsednico in 

namestnika predsednika/predsednice ter člane/članice in namestnike članov/članic občinske 

volilne komisije, pripravila svoj predlog sestave občinske volilne komisije in ga predložila v 

obravnavo in potrditev Občinskemu svetu Občine Poljčane. Neimenovani kandidati ne bodo 

posebej obveščeni. 

 

Ta javni poziv se objavi na spletni strani in oglasi deski Občine Poljčane.  

  

Predsednik komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Valand  

 

 
Priloga: 

- Predlog in soglasje 

 

 

Objavljeno:  

- na spletni strani www.poljcane.si – OBJAVE – Uradne objave in na oglasi deski Občine Poljčane 
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 ____________________________________________________________ 

(naziv predlagatelj) 

 

___________________________________________________________ 

(naslov predlagatelja) 

 

__________________________________ 

(datum) 

 

 

 

OBČINA POLJČANE 

Občinski svet 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE  IN IMENOVANJA 

Bistriška cesta 65 

 

2319 POLJČANE 

 

 

 

 

ZADEVA: Predlog kandidata za predsednika/predsednico oz. namestnika 

predsednika/predsednice oz. člana/članice oz. namestnika člana/članice Občinske volilne 

komisije Občine Poljčane  

 

 

Za predsednika/predsednico oz. namestnika predsednika/predsednice oz. člana/članico oz. 

namestnika člana/članice (obkrožite ustrezno) Občinske volilne komisije Občine Poljčane 

predlagam naslednjega/-o kandidata/-ko: 

 

 

Ime in priimek: _________________________________________________________ 

Datum rojstva: __________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: 

______________________________________________________________________ 

Izobrazba: ____________________________________________________________ 

 

 

Podpis in žig predlagatelja: 

 

_______________________ 

 

 

 

 



SOGLASJE KANDIDATA 

 

 

Spodaj podpisani/-a (ime in priimek) _________________________________________ 

rojen/-a _____________________, stanujoč/-a _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

potrjujem, da soglašam k imenovanju za predsednika/predsednico oz. namestnika 

predsednika/predsednice oz. člana/članico oz. namestnika člana/članice (obkrožite ustrezno) 

Občinske volilne komisije Občine Poljčane in da sem pripravljen/-a opravljati funkcijo, če 

bom imenovana/-a ter dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo za namen 

izvedbe postopka imenovanja. 

 

 

V Poljčanah, dne _______________________ 

 

___________________________ 

                                (podpis kandidata)                                                                                              

 

 
 


