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Političnim strankam v Občinskem svetu Občine Poljčane  

Listam, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane  

 

 

 

ZADEVA: Ponovni poziv k predložitvi predlogov za imenovanje Občinske volilne 

komisije Občine Poljčane – predsednika in namestnika predsednika ter 3 članov 

komisije in njihovih namestnikov 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane 

poziva politične stranke in liste, zastopane v Občinskem svetu Občine Poljčane, k predložitvi 

predlogov za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane. 

Občinsko volilno komisijo imenuje skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. 

RS, št. 94/2007 – UPB, 45/2008, 83/12 in 68/17) in Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 

93/11) občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

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. Skladno z  določbami 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/2007 – 

UPB, 45/2008, 83/12 in 68/17) Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet; 

Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja pa skladno z 2. odstavkom 23. člena 

Statuta Občine Poljčane (Ur. l. RS, št. 93/11) občinskemu svetu predlaga kandidate za 

delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet.  

 

Pristojnosti občinske volilne komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, 

št. 94/2007 – UPB, 45/2008, 83/12 in 68/17). Komisija ima najpomembnejše in 

najodgovornejše naloge pri izvedbi občinskih 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, vas ponovno prosimo, da podate pisne predloge za imenovanje 

predsednika ter članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane vključno do 16. 8. 

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 za imenovanje predsednika ter članov Občinske volilne komisije 

Občine Poljčane mora predlagatelj pole svojih podatkov posredovati naslednje podatke: 

- ime in priimek kandidata, 

- datum rojstva, 

- naslov stalnega prebivališča, 

- podatke o izobrazbi, 

- soglasje kandidata k predlogu kandidature 

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

imenovanja. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala vse pravočasno 

prispele in formalno popolne predloge za imenovanje predsednika in članov komisije in svoj 

predlog predložila v potrditev Občinskemu svetu 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 

- poslano po e-pošti: vodjem svetniških skupin OS Občine Poljčane 

 

mailto:obcina@poljcane.si


 

 

 

 

 ____________________________________________________________ 

(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 OZ. ČLANA OBČINSKE 

VOLILNE KOMISIJE OBČINE POLJČANE 

 

 

 

Za predsednika/predsednico oz. člana/članico (obkrožite ustrezno) občinske volilne komisije 

Občine Poljčane 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. člana/-članico 

(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)                                                                                              

 

 
 


