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Zadeva: Predlaganje kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije Občine
Mengeš – PONOVNI POZIV
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) se za izvedbo lokalnih volitev imenuje Občinsko volilno komisijo, ki ima štiri letni
mandat. Občinsko volilno komisijo imenuje v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinski svet Občine
Mengeš na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in namestnik predsednika ter trije člani in njegovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih
pravnikov. Drugi člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih
organizacij občanov v občini ter občanov.

Pozivamo vas, da vaše predloge na priloženim obrazcu s prilogo življenjepisa kandidata posredujete
do 18. MAJA 2018 na naslov:
Občina Mengeš, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Slovenska c. 30, 1234
MENGEŠ v zaprti kuverti s pripisom »OVK – ne odpiraj«.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Robert Ručigaj, l.r.

OBRAZEC ZA PREDLOG IN SOGLASJE KANDIDATKE OZ. KANDIDATA

Predlagatelj:

Ime in priimek kandidata/kandidatke:
Datum rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Poklic:
Delo, ki ga opravlja:

Organ v katerega se predlagai:

Kratka obrazložitev o primernosti kandidatke/kandidata:

Trije glavni poudarki s katerimi bo v organu zastopal/-a interese Občine Mengeš:

Podpis in pečat predlagatelja:
Podpis kandidata/kandidatke s katerim soglaša z navedenim predlogom:
____________________________

_________________________________

Kraj in datum:
Priloga: življenjepis (priporočljivo EUROPASS)
(http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
i

Poslovnik Občine Mengeš, 115. člen, 4 alineja
(4) Imenovani člani imajo dolžnost zastopati interese ustanovitelja ter se v pomembnejših zadevah posvetovati z
županom in strokovno službo občinske uprave.

