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Poziv za imenovanje kandidatov  
Občinske volilne komisije Občine Poljčane 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva stranke, zastopane v 
Občinskem svetu Občine Poljčane, g. Vincenca Zobca, organizacije občanov ter 
občane Občine Poljčane, k posredovanju predlogov za imenovanje predsednika ter 
članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane. Občinsko volilno komisijo imenuje 
skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/2008 in 83/12) občinski svet na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Po določbah 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/2008 in 83/12) 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.  
 
 
Pristojnosti občinske volilne komisije določa 41. člen Zakona o lokalnih volitvah. 
Komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri izvedbi občinskih 
volitev, saj mora v celoti skrbeti za njihovo zakonitost in pravilnost, ter za izvedbo 
tehničnega dela v zvezi z njimi. Poleg tega je odgovorna tudi za izvedbo morebitnih 
referendumov. V predlogu za člana ali predsednika občinske volilne komisije mora 
predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu: 
 

- naziv predlagatelja, 
- ime in priimek kandidata, 
- rojstni datum kandidata, 
- naslov stalnega prebivališča kandidata, 
- poklic oz. izobrazbo, 
- pisno soglasje kandidata. 

 
 
 



Glede na navedeno Vas prosimo, da svoje pisne predloge kandidatov za 
predsednika ali člane Občinske volilne komisije Občine Poljčane pošljite vključno do 
5. junija 2015 na naslov: 
 
 
OBČINA POLJČANE 
Občinski svet 
Komisija za mandatna 
vprašanja,  
volitve in imenovanja 
Bistriška cesta 65 
2319 Poljčane 

 
   

 
 
 

 
 
 
 

Predsednik komisije za  
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Tomaž Kokot l.r. 

  
 

 
 
 


