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Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 25/15 
in 26/17) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja  
 
 

 
JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE OBČINSKE 

VOLILNE KOMISIJE OBČINE RIBNICA NA POHORJU 
 

 
I. 

Uporaba izrazov: v javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 
 
 

II. 
Na podlagi 33. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo 
občinske volilne komisije. 
 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 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 drugih 
diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih 
političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 
 

Glede na 38. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet. 
 
 45. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi s 25. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da član občinske volilne komisije ne 
more hkrati kandidirati na volitvah. Če član občinske volilne komisije sprejme kandidaturo, mu po zakonu 
preneha funkcija člana občinske volilne komisije. 
 

Naloge občinske volilne komisije so opredeljene v 41. členu Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17): 
- skrbi za zakonitost volitev v občinski svet, 
- 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 poročilo o 
izidu volitev, 
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192


III. 
Predlog za imenovanje kandidatov mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge: 

- naziv predlagatelja, 
- ime in priimek predlaganega kandidata, 
- navesti ali je kandidat predlagan za predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana, 
- naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata, 
- rojstni datum predlaganega kandidata, 
- izobrazba predlaganega kandidata, 
- podatki o zaposlitvi predlaganega kandidata, 
- pisno soglasje predlaganega kandidata. 
 

Predloge za imenovanje kandidatov je treba posredovati v pisni obliki na naslov: Občina Ribnica 
na Pohorju, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica 
na Pohorju ali na e-naslov: obcina@ribnicanapohorju.si. Rok za vložitev: predlogi morajo prispeti na 
upravo Občine Ribnica na Pohorju do vključno 29. 5. 2018. 
 
 
 
 
 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Alojzij Klančnik, l. r. 

 
 
 

 

 

 

mailto:obcina@ribnicanapohorju.si

