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Leto IV

VSEBINA
 POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov Občinske volilne komisije
Občine Tabor

POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV
ZA IMENOVANJE ČLANOV IN NAMESTNIKOV
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE TABOR
Občinski svet Občine Tabor je na 19. redni seji 16. 7. 2014 sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne
komisije Občine Tabor (v nadaljevanju OVK) za obdobje 2014‒2018.
Občinski svet Občine Tabor na podlagi predloga Komisije imenuje OVK za mandatno obdobje štirih (4) let.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) poziva člane Občinskega
sveta Občine Tabor, politične stranke in zainteresirano javnost (druge organizacije občanov in občane) v Občini
Tabor, da podajo predloge za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Tabor.
V skladu s 35. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS., št. 94/07 ‒ UBP3, 45/08 ‒ ZLV-H in 83/12 ‒
ZLV-I, 68/17 (v nadaljevanju ZLV)), OVK sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in trije člani ter
njihovi namestniki. Predsednik OVK in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih
pravnikov. Ostali člani OVK in njihovi namestniki se imenujejo na predloge političnih strank, drugih organizacij
ter občanov.
Člani OVK morajo imeti v celotnem času mandata stalno bivališče na območju občine, v kateri so člani OVK,
razen predsednika in namestnika predsednika ‒ v kolikor sta imenovana iz razloga, da v lastni občini ni takšnega
kadra, ki bi lahko zasedel to mesto.
45. člen ZVL v povezavi s 25. členom Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06 ‒ UBP, 23/17)
določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na lokalnih volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po
zakonu preneha funkcija člana OVK.
Predlagatelji naj pisne predloge skupaj s soglasjem kandidatov in kratkim življenjepisom posredujejo v
zaprti ovojnici, s pripisom »OVK 2018‒2022«, na naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, najkasneje
do srede, 13. junija 2018, do 17. ure.
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Prijavna obrazca »Predlog za kandidata« in »Soglasje kandidata« sta objavljena na spletni strani Občine Tabor:
www.obcina-tabor.si
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Datum: 25. 5. 2018
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja
Mihael Centrih, l.r.
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