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ZADEVA: PREDLAGANJE DVEH NOVIH KANDIDATOV V OBČINSKO  

               VOLILNO KOMISIJO – PONOVNI POZIV 

 

Občinska volilna komisija je bila imenovana na 5. redni seji Občinskega sveta Občine 

Ravne na Koroškem, dne 4.2.2015 v sestavi 8 članov. Na 24. redni seji, dne 13.10.2017 

pa je bil s sklepom občinskega sveta imenovan nov član, ki je tudi predsednik komisije. V 

času trajanja mandatnega obdobja občinske volilne komisije sta dva člana (Grobelnik 

Andrej in Klobučar Matevž) spremenila prebivališče in nista več občana Občine Ravne na 

Koroškem. Zaradi neuspešne izvedbe postopka imenovanja dveh novih kandidatov, ki je 

potekal na dopisni seji občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, dne 28.8.2018, vas 

ponovno pozivamo, da predlagate dva nova kandidata – vsaj eden od predlaganih 

kandidatov mora biti po izobrazbi diplomirani pravnik zaradi opravljanja 

funkcije namestnika predsednika. Nihče od preostalih že imenovanih članov namreč 

ne izpolnjuje pogoja za namestnika predsednika. 
 
 

POMEMBNE OPOMBE: 
► 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.  
► Kandidati za člane Občinske volilne komisije prav tako ne morejo biti člani občinskega  

   sveta, župan ali člani KS, ČS in VS oziroma ne smejo biti na listi političnih strank in  

   nestrankarskih list občinskega sveta. 

 

 

Predlogi naj vsebujejo naslednje podatke: 

- naziv predlagatelja 

- ime in priimek, rojstne podatke, stalno bivališče kandidata 

- izobrazbo kandidata in delo, ki ga opravlja 

- izjavo, da kandidat soglaša z opravljanjem predlagane funkcije 

 

Prosimo vas, da nam predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 10.09.2018 do 

10.00 ure, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na 

Koroškem.  

 
 

Hvala za sodelovanje in prijazen pozdrav. 

 

 

                                  Višja svetovalka III  

                                       Darja Čepin, dipl.org.men. 
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