Na podlagi 35. in 38.člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12
in 68/17 in 93/20 – odl. US, v nadaljevanju ZLV ) in 52. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Mozirje ( , št. )
objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mozirje

JAVNI POZIV
za vložitev predlogov kandidatov za imenovanje č lanov obč inske volilne komisije
Občina Mozirje ima občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK) kot samostojni občinski organ, ki v skladu z ZLV in
drugimi predpisi ter normativnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih
postopkov.
Člane in namestnike OVK imenuje (in razrešuje) občinski svet.
Predloge za člane in namestnike članov OVK Občine Mozirje lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov
in občani.
35. člen ZLV določa, da OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki, in da se predsednik OVK in
njegov namestnik imenujeta izmed kandidatov, ki so sodniki ali diplomirani pravniki.
POSEBNOSTI:
- Za č lana OVK je lahko imenovan, kdor je občan Občine Mozirje.
- Priporočljivo je, da predsednik in namestnik predsednika OVK nista člana političnih strank ali, da se ne
ukvarjata s politiko.
- Nezdružljivost članstva v volilni komisiji je s članstvom v nadzornem odboru občine.
- Član OVK ne more biti hkrati kandidat na volitvah, ki jih OVK vodi.
- Sicer pa je nezdružljivost funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Predlogi kandidatov za predsednika in namestnika predsednika, člane ter namestnike članov OVK se posredujejo
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mozirje, na naslov Obč ina Mozirje,
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, s pripisom za KMVI, najkasneje do 19. 5. 2022.
Predlogi morajo vsebovati:
- navedbo predlagatelja,
- navedbo, na koga se kandidatura nanaša (na predsednika ali namestnika OVK, oziroma člana ali namestnika
člana OVK),
- osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno prebivališče …),
- privolitev kandidata h kandidaturi in njegov podpis – priloga obrazec: IZJAVA – Izpolnjen ustrezni obrazec
glede na kandidaturo kandidata za OVK. Izjava je priloga javnega poziva. Predlagatelji jo lahko dobijo na
občinski upravi ali na spletu, kjer je objavljen javni poziv.
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Predsednik komisije KMVI
Marko Presečnik l.r

NASLOV PREDLAGATELJA KANDIDATA ZA OBČ INSKO VOLILNO KOMISIJO:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________
(podpis osebe / in pečat, če je predlagatelj
stranka ali civilna organizacija občanov)

IZJAVA
kandidata za č lana oziroma namestnika č lana za obč insko volilno komisijo Obč ine Mozirje

Podpisani/na, _____________________________ , rojen/na ________________________ ,
stanujoč/a na naslovu: _______________________________________________________ ,
telefon ali GSM: ____________________ , e- pošta: _______________________________
soglašam s kandidaturo za
a) člana občinske volilne komisije
b) namestnika člana občinske volilne komisije
za mandatno obdobje 2022 – 2026.
V izjavi posredujem:
- kratko osebno predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj:

Kraj: ____________________ , datum: ________________
____________________
(lastnoročni podpis)

NASLOV PREDLAGATELJA KANDIDATA ZA OBČ INSKO VOLILNO KOMISIJO:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________
(podpis osebe / in pečat, če je predlagatelj
stranka ali civilna organizacija občanov)

IZJAVA
kandidata za predsednika oz. namestnika predsednika obč inske volilne komisije Obč ine
Mozirje
Podpisani/na, _____________________________ , rojen/na ________________________ ,
stanujoč/a na naslovu: _______________________________________________________ ,
telefon ali GSM: _____________________ , e-pošta: ______________________________
soglašam s kandidaturo za
c) predsednika občinske volilne komisije
d) namestnika predsednika občinske volilne komisije
za mandatno obdobje 2022 – 2026.
V izjavi posredujem:
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja, da sem kot kandidat sodnik ali diplomirani pravnik;
- kratko osebno predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj:

Kraj: ______________________ , datum: ________________
____________________
(lastnoročni podpis)

