
Posebna občinska volilna komisija  

Občine Moravske Toplice 

Kranjčeva ulica 3 

9226 Moravske Toplice 

 

Št.: POVK 38/2018 

Datum: 22. 10. 2018 

 

Na podlagi 41. in 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija Občine 

Moravske Toplice (POVK) na 4. seji 22. 10. 2018 sprejela 

 

PRAVILA 

O POSTOPKU IZVEDBE ŽREBA ZA DOLOČITEV VRSTNEGA REDA 

KANDIDATUR 
 

I. 

 

S temi pravili se določijo pravila za izvedbo žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na 

seznamu kandidatur za volitve članov Občinskega sveta Občine Moravske Toplice (OMT), 

predstavnikov madžarske narodne skupnosti in za volitve članov Sveta Madžarske narodne 

skupnosti Občine Moravske Toplice (MNSS OMT). 

 

II. 

 

(1) Za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve članov Občinskega sveta OMT, 

predstavnikov madžarske narodne skupnosti in za volitve članov Sveta MNSS OMT se vrstni 

red kandidatur določi z žrebom. 

(2) Žreb opravi POVK. 

(3) Najprej se opravi žreb kandidatur za volitve članov Občinskega sveta OMT, 

predstavnikov madžarske narodne skupnosti, nato sledi žreb kandidatur za volitve članov Sveta 

MNSS OMT. 

 

III. 

 

(1) Na žreb se povabijo predstavniki kandidatur. 

(2) Če je predstavnik kandidature navzoč, lahko sodeluje pri žrebu. Pri žrebu lahko sodeluje 

tudi od predstavnika kandidature pooblaščena oseba, ki ni kandidat, pri čemer se mora pisno 

izkazati s podpisanim pooblastilom predstavnika kandidature. 

(3) Če predstavnik kandidature ali njegov pooblaščenec ni navzoč, žrebanje opravi član 

POVK, ki se določi z žrebom. 

 

IV. 

 

(1) Žreb se opravi v dveh krogih. 

(2) V prvem krogu se na podlagi vrstnega reda vloženih kandidatur, glede na čas vložitve, 

z žrebom določi vrstni red žreba za drugi krog žreba. 

(3) V drugem krogu žreba se določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur. 

 

 



V. 

 

(1) Žreb se opravi s kroglicami ali z ovojnicami, v katerih so zaporedne številke od 1 do števila 

potrjenih kandidatur. 

(2) V obeh krogih žreba predsednik POVK (ali namestnik predsednika POVK) pozove 

predstavnika kandidature ali njegovega pooblaščenca ali člana POVK, da izvleče iz vsebnika, 

v katerem so kroglice oziroma ovojnice s številkami, eno kroglico oziroma ovojnico, to odpre 

in izjavi, katero številko je izžrebal. 

(3) O poteku žreba se vodi zapisnik. 

 

VI. 

 

(1) Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo med spletnimi objavami 

POVK. 

(2) POVK je sprejel ta pravila v sestavi predsednik Ludvik Rituper, univ. dipl. prav., 

namestnik predsednika Drago Jakoša, univ. dipl. prav., članici Ines Geci in Laura Sapač ter 

namestnica članice Tadeja Trplan in namestnik članice Leon Lainšček. 

 

Ludvik Rituper, univ. dipl. prav., l.r. 


