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Datum: 6. 12.2018

Na podlagi 35. dlena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, St. 94107, 45108,83112,68117) in
24. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114, 21115, 25117), Komisija za
mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja Obdine Moravske Toplice, objavlja

JAVNI POZIV
politiinim strankam, drugim organizacijam obianov v obiini ter obianom za predlaganje

kandidatov za ilane in namestnike ilanov obtinske volilne komisije

Zakon o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLY) v 35. dlenu doloda, da obdinsko volilno komisijo
sestavljajo predsednik in trije dlani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diptomiranih pravnikov. Ostali dlani
volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih politidnih strank, drugih
organizacij obdanov v obdini ter obdanov.
V skladu z 38. dlenom ZLV mandat dlanov obdinske volilne komisije, ki jo imenuje obdinski svet,
traja Stiri leta. Sedanji obdinski volilni komisiji, ki je bila imenovana na 2. seji Obdinskega sveta
Obdine Moravske Toplice, dne l. 12. 2014, mandat potede 9. 12. 2018.
Obdinsko volilno komisijo imenuje v skladu z dolodbami ZLV in Statuta Obdine Moravske Toplice
obdinski svet na predlog Komisije za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja.

Na podlagi navedenega, Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja, poziva politidne
stranke, druge organizacije obdanov v obdini ter obdane Obdine Moravske Toplice, da do vkljuino
ietrtka, 13. 12.2018, do 15. ure na naslov: Obiina Moravske Toplice, Komisija za mandatna
vpralanja, volitve in imenovanja, Kranjieva ulica 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE, s

pripisom "Predlogi za OBdINSKO VOLILNO KOMISIJO - NE ODPIRAJ!", na priloZenem
obrazcu, posredujete predloge kandidatov za dlane in namestnike dlanov obdinske volilne komisije.
Komisija bo upo5tevala samo predloge, ki bodo prispeli do 13. 12. 2018 do 15. ure.

Vabljeni k sodelovanju!

Predsednik Komisije za mandatna vanJa:
SaSo Koca l.r

Priloga: Obrazec Predlog za imenovanje dlana Obdinske volilne

Vroditi:
- dlanom obdinskega sveta
- Zupanu
- objava na spletni strani obdine

Obdine M. Toplice



PREDLoG zA IMENovANJE iLaNa
ogirNsxE voLrLNE KoMrsr"ln onilNE MoRAvsKE TopLrcE

Naziv/ime predlagatelja (politidna stranka" druStvo in druge organizacije obdanov iz obdine, skupina
volivcev ali samo predlagatelj - obdan):

predlagam za (lana obdinske volilne komisije: predsednik, namestnik predsednika, dlan, namestnik
dlana (ustrezno obkroZi)

naslednj ega kandidata:

ime in priimek:

V

datum rojstva:

naslov stalnega prebivali5da:

Solska rzobrazba oz. poklic:

dne Podpis predlagatelja:

Priloga:
- soglasje kandidata

V predlogu uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot ner.tralni za Zenski
in mo5ki spol.



SOGLASJE KANDIDATA

Spodaj podpisani:

ime in priimek:

datum rojstva:

naslov stalnega prebivaliSda:

Solska izobrazba oz. poklic:

elektronski naslov: telefon:

soglaSam

z imenovanjem za ilana Obiinske volilne komisije Obiine Moravske Toplice in izjavljam,
da sem seznanjen, da v primeru imenovanja v obiinsko volilno komisijo, ne morem biti
kandidat na lokalnih volifvah, zaupnik kandidata ali liste kandidatov in mi v primeru, da
sprejmem kandidaturo, funkcija v obiinski volilni komisiji preneha.

Izjavljam

da dovoljujem Obiini Moravske Toplice, da zgoraj vpisane osebne podatke zbira,,
obdeluje, hrani in javno objavi za namen imenovanja Obiinske volilne komisije Obiine
Moravske Toplice ter pravic in obveznosti, ki izhajajo iz imenovanja.

Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka,
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kot jih ureja evropska in
nacionalna zakonodaja o varsfvu osebnih podatkov.

Podpis kandidata:

V predlogu uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot nevtralni za Lenski
in moSki spol.

V dne


