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številka: 040-0001/2015-17 
datum: 05.08.2019 

Na podlagi 33. in 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (URL RS št. 94/07- uradno 
prečiščeno besedilo- ZLV_UPB3, 45/08, 83/12, 68/17; v nadaljevanju: ZLV) in drugega 
odstavka 25. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 
16/2016; v nadaljevanju: Statut), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
objavlja 

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov 

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE Občine Mirna 

V skladu z določbami 35. člena ZLV občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju: OVK) 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov 
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali 
člani komisije iti njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, 
drugih organizacij občanov v občini ter občanov. 

Za izvedbo lokalnih volitev in drugih oblik neposrednega sodelovanja občanov pri 
odločanju, je potrebno imenovati OVK, ki ima mandat štiri leta in jo na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI), imenuje 
občinski svet (38. člen ZLV). 

Na podlagi 41. člen ZLV OVK: 
- 	skrbi za zakonitost volitev, 

potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname 
kandidatov oziroma list kandidatov, 

- 	določa volišča, 
imenuje volilne odbore, 
ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri član občinskega sveta so izvoljeni ter 
daje poročila o izidu volitev, 
opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
opravlja druge naloge, ki jih določa ZLV. 

KMVVI bo na podlagi prispelih kandidatur pripravila predlog sestave OVK in ga 
posredovala v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Občine Mirna. Predlagani 
kandidati morajo z imenovanjem soglašati. 

ID za DDV: 3180793509, matična številka: 2399164 



Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki in obrazložen (obrazec v prilogi) 
ter mora vsebovati: 

navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis, 
navedbo funkcije organa, na katerega se nanaša kandidatura, 
osebne podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, stalno bivališče), 
podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi (delovno mesto) kandidata, 
reference kandidata in utemeljitev kandidature, 
podpis kandidata, da soglaša s kandidaturo. 

Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 26,08,2019 do 12:00 ure. 

Predloge posredujte na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna ali na e-
naslov: obcina@mirna.si, s pripisom «za KMVV1 - OVK«. 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

Milan Škufca 

priloge: 
- 	obrazec kandidatura s soglasjem 

objava, dne 05.08.2019: 
spletna stran Občine Mirna http://www.mirna.si  
oglasna deska občine 
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