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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
OBRAZLOŽITEV: IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE ZA MANDATNO OBDOBJE  
                                2022 - 2026 

 
Redne lokalne volitve se opravijo v skladu z določbami Zakona o lokalnih volitvah (v 
nadaljevanju ZLV). 
 
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 referendumov ter 
varstvo zakonitosti volilnih postopkov. 

 
Postopek oblikovanja občinske volilne komisije se izvede tako, da Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja najprej pripravi enotni javni poziv za vložitev predlogov za 
predsednika in njegovega namestnika ter za ostale člane in njihove namestnike.  
 
V 35. členu ZLV je določeno, da občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani 
ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali 
izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi 
namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini 
ter občanov.  
 
Člani občinske volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah in ne morejo biti 
določeni za predstavnika ali zaupnika liste kandidatov. Sicer pa ZLV ne določa omejitev za 
imenovanje ali opravljanje funkcije članov občinske volilne komisije. Ne glede na to pa je 
nezdružljivost funkcij na splošni ravni opredeljena v Zakonu o integriteti in preprečevanju 
korupcije.  
 
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 
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 občinske volilne komisij. Glede ostalih članov občinske 
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volilne komisije in njihovih namestnikov pa je treba upoštevati sorazmerno zastopanost po 
političnih strankah.  
 
Na podlagi prejetih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pripravi predlog za imenovanje občinske volilne komisije tako, da upošteva pravilo o sestavi 
občinske volilne komisije, pri članih in njihovih namestnikih pa tudi pravilo o sorazmerni 
zastopanosti političnih strank. 
 
Občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet za obdobje 4 let. Če bo občinski volilni 
komisiji1 potekel mandat 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 organizacij občanov v občini ter občani.  
 
Ker komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na trikrat objavljen poziv ni prejela 
zadostnega števila kandidatov, je ponovno objavila poziv za podajo kandidatur za 
imenovanje manjkajočih dveh namestnikov člana OVK, ki se izteče 19. 6. 2022.  
 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi naslednji seji obravnavala 
vse popolne predloge kandidatur za dva manjkajoča namestnika člana občinske volilne 
komisije in celoten predlog sklepa posredovana občinskemu svetu v obravnavo in prejem. 
 
 
 
              Predsednica  

Komisije za mandatna vprašanja,  
volitve in imenovanja 

                          Monika Gorjan Zavadlav,  l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije z dne, 22. 3. 2018 (Uradni list RS št. 32/2018) in Sklep o dopolnitvi 
Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije z dne, 19. 4. 2018 (Uradni list RS, št. 32/2018) 


