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Spoštovani.
Dne 30. 04. 2011 poteče mandat članom Občinske volilne komisije. Glede na to, je Komisija
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve začela s
kandidacijskim postopkom za imenovanje novih članov Občinske volilne komisije. Rok za
posredovanje predlogov je bil do 30.3.2011. Komisija za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve je na svoji 5. seji dne, 6.4.2011 odprla prispele vloge
in ugotovila, da nihče ni posredoval predloga za imenovanje namestnika predsednika
občinske volilne komisije. Na podlagi navedenega, se je komisija odločila, da podaljša rok za
vložitev predloga za namestnika Občinske volilne komisije in sicer do 11.4.2011 do 10.00
ure.
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB3, 45/08) v 35. členu določa
sestavo občinske volilne komisije. 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 se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter
občanov. 38. člen istega zakona pa določa, da občinsko volilno komisijo v občini imenuje
občinski svet in da se volilno komisijo imenuje za štiri leta.
62. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika pa določa, da Občinska volilna
komisija vodi in izvaja občinske volitve. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi
namestniki. Po enega člana predlagajo nosilci treh kandidatnih list, ki so na zadnjih lokalnih
volitvah prejeli največje število glasov volivcev, po enega namestnika pa nosilci naslednjih
treh kandidatnih list, po vrsti glede na število pridobljenih glasov volivcev na zadnjih lokalnih
volitvah.
Glede na pristojnost Komisije, da vodi postopke imenovanja, vam v priponki prilagamo
obrazec za predlaganje kandidata za namestnika predsednika občinske volilne
komisije Občine Vrhnika. Predlog za imenovanje kandidata mora vsebovati podpis
kandidata, da se s kandidaturo strinja in podpis odgovorne osebe politične stranke in žig.
Obvezna priloga je tudi dokazilo o izobrazbi predlaganega kandidata in izjavo o
delovnem mestu, ki ga zaseda in opravlja.
V skladu z zgoraj navedenim vas prosimo, da vloge posredujte po pošti na naslov: Občina
Vrhnika, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj –
kandidat za namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Vrhnika«.
Vloga mora prispeti oziroma biti vložena na Občini Vrhnika do 11.4.2011, do 10. ure.
S spoštovanjem,
PRILOGE:
- obrazec za predlaganje namestnika predsednika in soglasje kandidata
Predsednik komisije
Richard Beuermann, l.r.
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije
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PREDLOG
ZA IMENOVANJE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE VRHNIKA

Ime in priimek________________________EMŠO________________________________
Datum rojstva_____________________ rojen v kraju ______________________________
s stalnim prebivališčem______________________________________________________
(kraj, ulica, hišna številka)
št. mobilnega telefona: _________________
telefon v službi:_________________
IZJAVLJAM, DA SE STRINJAM S KANDIDATURO

Datum: ……………………………….
……………………………………......
(podpis kandidata)

1. Predlagatelj: …………………………………………………………………….
Odgovorna oseba: ………………………………….
(ime in priimek)
Žig
………………………………….
(podpis)

Priloga:
- dokazilo o izobrazbi
- izjava o delovnem mestu, ki ga zasedam in opravljam

