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Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje
občinske volilne komisije
Na podlagi Zakona o lokalih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 v nadaljevanju: ZLV) in 68. ter
107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
6/2010) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni
poziv za vložitev predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije.
Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih
volitvah.
Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v
skladu z ZLV in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo
volitev in varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Postopek oblikovanja OVK se izvede tako, da Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja najprej pripravi enotni javni poziv za vložitev predlogov za
predsednika in njegovega namestnika, pri čemer mora v pozivu izrecno navesti,
da je pri njiju podan posebni strokovni pogoj, in sicer, da morata biti
predsednik in njegov namestnik sodnik ali drug diplomirani pravnik, in za
vložitev predlogov za ostale člane volilne komisije in njihove namestnike.
V 35. členu ZLV je določeno, da OVK sestavljajo predsednik in trije člani ter
njihovi namestniki, in da se predsednik OVK in njegov namestnik imenujeta
izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani OVK in
njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih
organizacij občanov v občini ter občanov1.
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Načelo je, da so člani občinskih organov, torej tudi volilnih komisij, imenovani izmed občanov. Vendar pa je od
tega načelo mogoče odstopiti, kadar gre za imenovanje nosilcev sodne veje oblasti v volilne komisije in oseb z
zahtevano smerjo izobrazbe, ki jih v občini ni mogoče najti. Ker ZLV izrecno določa, da mora biti predsednik

Člani OVK ne morejo hkrati kandidirati na volitvah, ki jih vodijo2. Sicer pa ZLV
ne določa omejitev za imenovanje ali opravljanje funkcije članov OVK. Ne glede
na to pa je nezdružljivost funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo).
Integriteta članov občinske volilne komisije ni v neposrednem nasprotju z
zakonom, če je predsednik ali član občinske volilne komisije zakonec, oče,
mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata oziroma s
kandidatom živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski
skupnosti, vendar pa je treba v vsakem posameznem primeru presoditi ali gre
za okoliščine, ki bi v očeh zunanjega opazovalca lahko predstavljale videz
nasprotja interesov in s tem obremenile postopek ali odločitev z etičnimi
vprašanji.
ZLV opredeljuje volilne organe za lokalne volitve v 45.a členu kot samostojne in
neodvisne organe občin, pri čemer je funkcija članov volilnih odborov častna.
Članstvo v volilni komisiji in nadzornem odboru občine je nezdružljivo.
Pravila o sestavi občinske volilne komisije:

komisije sodnik ali diplomiran pravnik, se pri njegovem imenovanju lahko imenuje tudi oseba, ki ne uresničuje
volilne pravico v občini, v kateri bo imenovana za predsednika ali namestnika volilne komisije. Odločitev
občinskega sveta, da za predsednika občinske volilne komisije imenuje javnega uslužbenca, zaposlenega v
občinski upravi, ni v neskladju z zakonom, je pa neustrezna. Tako stališče je zavzela tudi Državna volilna
komisija.
2
25. člen Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se smiselno uporablja za lokalne volitve v skladu s 4. členom
Zakona o lokalnih volitvah 5 (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo). Pristojnost podaje mnenja o
tem pa spada v pristojnost Komisije za preprečevanje korupcije, ki je glede te teme sprejela sistemsko načelno
mnenje št. 06211-9/2012/23 z dne 3. 7. 2012, ki je dostopno na njihovi spletni strani. KPK je podala v tem mnenju
preprosta navodila za ustrezno ravnanje zunanjih članov organov javnega sektorja in sicer:
− vsak posameznik, ki se znajde v nasprotju interesov, se mora takoj izločiti iz obravnave in ali odločanja v
konkretni zadevi;
−

vsak posameznik, ki oceni, da bi lahko njegovo sodelovanje pri obravnavi ali odločanju v konkretni zadevi v
očeh zunanjega opazovalca predstavljalo (pa čeprav po njegovem neutemeljen) videz nasprotja interesov in
obremenilo postopek ali odločitev z etičnimi vprašanji, mora te okoliščine razkriti ostalim članom in jim
prepustiti odločitev o izločitvi iz odločanja;

−

izločitev iz obravnave ali odločanja v konkretnem primeru ne sme biti zgolj formalna oziroma tehnična; na
osebi in drugih članov kolektivnih organov je, da z ustreznimi ukrepi – če so potrebni – zagotovijo, da je
oseba tudi dejansko (in ne zgolj formalno) izločena iz odločanja oziroma možnosti vplivanja na obravnavo
konkretne zadeve;

−

zavedati se je potrebno, da je najboljši ukrep za zaščito integritete delovanja določenega javnega
subjekta, funkcije ali službe proaktivna transparentnost (vnaprejšnje razkritje povezav in interesov ali
njihovega videza, ki bi lahko obremenili postopek).

Priporočljivo je, da predsednik in namestnik predsednika občinske volilne
komisije nista člana političnih strank oziroma da se ne ukvarjata s politiko, kar
naj bi občinski svet upošteval pri sprejemanju sklepa o imenovanju OVK. Glede
ostalih članov OVK in njihovih namestnikov pa je treba upoštevati sorazmerno
zastopanost po političnih strankah.3
Na podlagi prejetih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja pripravi predlog za imenovanje OVK tako, da upošteva pravilo o
sestavi OVK, pri članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo o sorazmerni
zastopanosti političnih strank.
Člane občinske volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) imenuje občinski svet. Če
bo OVK mandat potekel pred prvim rokom za razpis rednih lokalnih volitev je
treba izvesti postopek za imenovanje nove OVK.
Predloge za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov
lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in občani.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Šentjernej bo obravnavala prispele predloge kandidatur ter predlagala
občinskemu svetu sklep predlaganih članov v imenovanje.
Predloge za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike
članov lahko podajo politične stranke, druge interesne organizacije in
občani.
Predlog kandidature se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja Občinskega sveta Občine Šentjernej, in mora vsebovati najmanj:
navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne
podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče), privolitev kandidata h
kandidaturi in podpis predlagatelja (ter v primeru kandidature za predsednika
in namestnika OVK tudi podatek, da izpolnjujeta posebni strokovni pogoj, in
sicer da je predsednik in njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani
pravnik).
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi
naslednji seji obravnavala vse popolne predloge kandidatur kot
opredeljeno v tem pozivu, ki bodo posredovane na Komisijo za mandatna
3

Pri tem se smiselno uporabi določba iz petega odstavka 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki se glasi:
»Pri imenovanju članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov po prejšnjem odstavku se najprej
upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni
kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov pri čemer v primeru enakega števila
odloči žreb, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti, tako da je zagotovljena politično
pluralna sestava volilnih komisij. Če predlogov ni ali jih je premalo, se za manjkajoče člane in njihove namestnike
določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.«.

vprašanja volitve in imenovanja do vključno 28.2.2018 na naslov
Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Prijava šteje za pravočasno, če prispe
na naslov Občine Šentjernej do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če
je poslana s priporočeno pošiljko in na pošti oddana najpozneje zadnji dan za
prijavo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila predlog
sestave občinske volilne komisije za novo mandatno obdobje za obravnavo in v
potrditev Občinskemu svetu Občine Šentjernej.

IZJAVA – predsednik / namestnik predsednika občinske volilne komisije

Spodaj podpisani/a, ___________________________, rojen/a __________________,
stanujoč/a:
_______________________________________________________________,
tel/GSM:__________________________________________________________________,
elektronska pošta:_________________________________________________________,
soglašam s kandidaturo za
a)
predsednika občinske volilne komisije
b)
namestnika predsednika občinske volilne komisije
za mandatno obdobje 2018 - 2022.
Izjavi prilagam:
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj;
- podatek o izpolnjevanju posebnega strokovnega pogoja, in sicer da je
predsednik in njegov namestnik sodnik ali drugi diplomirani pravnik).

V _______________________, dne ______________

___________________________
(lastnoročni podpis)

IZJAVA – član / namestnik člana občinske volilne komisije

Spodaj podpisani/a, ___________________________, rojen/a __________________,
stanujoč/a:
_______________________________________________________________,
tel/GSM:__________________________________________________________________,
elektronska pošta:_________________________________________________________,
soglašam s kandidaturo za
a)
člana občinske volilne komisije
b)
namestnika člana občinske volilne komisije
za mandatno obdobje 2018 - 2022.
Izjavi prilagam:
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj;

V _______________________, dne ______________

___________________________
(lastnoročni podpis)

