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Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnĺh volitvah (Uradni list RS, št' 94/07 - uradno prečiščeno
besedĺlo, 45108, 83ĺ12 in 68/17, v nadaljevanju: )ZLV() in 24. člena Statuta občine Vodice
(Uradno glasilo občine Vodice, št. 7l14, V nadaljevanju: >Statut<) Komisija za mandatna
Vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV

zA GLANE oBčtNsKE VoLILNE KoMISIJE oBclNE VoDIcE

Za namen izvedbe lokalnih Volitev za člane občinskega sveta in Župana, ki bodo potekale
dne '1 8'11.2018, je potrebno imenovati občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju: >oÝK<)'

Na podlagi doloěb 41' ćlena ZLV ima oVK naslednje pristojnosti:
1 . skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. potrjuje posamiěne kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov
ozĺroma list kandidatov;
3. določa volišča;
4. imenuje volilna odbore;
5' ugotavlja rezultate glasovanja ĺn razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje
poročila o izidu volitev;
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7' opravlja druge naloge, kijih določa ta zakon.

V 35. členu ZLV je določeno, da oVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki, skupaj ima oVK toĘ osem članov.

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed
drugih diplomiranih pravnikov. ostalĺ člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo
po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Na podlagi 2' odstavka 38. člena ZLV se oVK imenĄeza štiri leta. Sedanji oVK mandat
poteče 10" junija 2018,

oVK v skladu z določbami zvL in Statuta imenuje občinski svet na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednik in člani oVK ter njihovi namestniki so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico.
Članstvo v oVK ni zdruŽljivo ś kandidaturo na lokalnih volitvah in drugimi opravĺli v postopku
kandidature in volitev (zapisniki list kandidatov, predstavnikĺ strank ali śamostojnih list,.. ' ).'

V- skladu s predhodno navedenim vas pozivamo, da predtagate svoje kandidate za
člane oběinske volilne komisije obělne Vodlce.

Podatke o predlaganih kandidatlh za člane oVK, ki moĘo vsebovati naslednje
podatke:

. predlagatelj (politična stranka, organlzac|a občanov, občan,...). predlagana funkcija (predsednik/čtan/namestnik predsednlka/namestnik člana),o ime in priimek predlaganega člana,



. naslov sta!nega bivališča,
o datum rojstva,
o izobrazba,
o zaposlitev,
. pisno soglasje predlagatelja o strinjanju s predlogom kandidature

pošljite na naslov občlna Vodice, Kopitarjev trg í, 1217 Vodice s pripisom za Komisljo za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - oVK 2018 v p|snl obtiki do vključno 20.
aprila 2018.

Ta poziv se posreduje politĺčnim strankam in listam, ki so zastopane V občinskem svetu
občine Vodice ter se objavi na oglasni deski in spletni strani občine Vodice (www.vodice.si)'

S spoštovanjem!

Peter Podgoršek
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja rn rmenovanJa

Priloga
obrazec >Predlog za kandidate za člane volilne komisije<

Posredovano:
- političnim strankam v občiniVodice,
- oglasna deska oběine Vodice,_ spletna stran občine Vodice, www.vodice.si.
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