
 

OBČINSKI SVET – KÖZSÉGI TANÁCS  

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ, VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁG   

 
Datum: 10.10.2018  

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 

45/08, 83/12 in 68/17) in 24. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 02/09, 66/10 

in Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 2/16) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

objavlja  

 

JAVNI POZIV  

za predlaganje kandidata za namestnika člana POVK Občine Dobrovnik  

 

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št.94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; 

v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju: OVK) 

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 se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov 

v občini ter občanov. 36. člen ZLV pa določa, da morata biti v posebni občinski volilni komisiji za 

izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter 

romske skupnosti (v nadaljevanju: POVK) vsaj en član in en namestnik člana pripadnika narodne 

skupnosti oziroma romske skupnosti. V skladu z 38. členom ZLV traja mandat članov OVK in POVK, 

ki jih imenuje občinski svet štiri leta.  

 

Občinski svet Občine Dobrovnik je na svoji 29. seji dne 11.07.2018 imenoval POVK občine 

Dobrovnik. Dne 8.10.2018 je namestnik člana POVK podal odstopno izjavo. 

 

Zaradi odstopa namestnika člana POVK je potrebno v POVK imenovati novega namestnika člana, 

zato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, druge 

organizacije občanov ter občane Občine Dobrovnik, da do vključno 15.10.2018 do 14.00 ure 

posredujejo pisne predloge kandidata za namestnika člana POVK. Predloge pošljite na naslov: Občina 

Dobrovnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, 

s pripisom »Predlog POVK– ne odpiraj«.  

 

Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del tega poziva. K predlogu je potrebno obvezno 

priložiti soglasje kandidata, da se strinja k predlogu imenovanja. 

 

Ta javni poziv se objavi na spletni strani in oglasni deski Občine Dobrovnik.  

        

 

   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                                                  volitve in imenovanja 

                                                                                                              mag. Ernest Bedek, l.r. 

 

Priloge:  

- Obrazec - predlog za imenovanje kandidata  

- Obrazec - soglasje kandidata 
 


