MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinska volilna komisija
Commissione elettorale comunale

Številka: 041-1/2022
Datum: 6. 9. 2022
ZADEVA:

Predlaganje kandidatov za sestavo volilnih odborov za izvedbo lokalnih
volitev, ki bodo 20. 11. 2022

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah in upoštevajoč tretji odstavek
41. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko podajo predloge za imenovanje volilnih
odborov Občinski volilni komisiji politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter
občani.
Volilni odbor sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika, razen
na naslednjih voliščih, kjer volilni odbor sestavljajo predsednik, njegov namestnik in trije člani
ter njihovi namestniki:
Št. volišča
412
413
415
505
529
541
553
901 (predčasne volitve)

Sedež
KS Olmo Prisoje
Vrtec Semedela - enota Prisoje
Dnevni center Barčica
OŠ Prade
Božiči – Kulturni dom
Srednja tehniška šola Koper
Sedež KS Vanganel
Mestna občina Koper, Verdijeva 10

Predsednika in člane volilnega odbora ter njihove namestnike imenuje Občinska volilna
komisija izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini, so polnoletni državljani Republike
Slovenije in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. Glavni nalogi volilnega odbora sta, da vodi
glasovanje na volišču in da ugotavlja izid glasovanja na volišču.
Glede na navedeno vas pozivamo, da predlagate kandidate za sestavo volilnih odborov, in sicer
najkasneje do 15. 9. 2022. Predlogu je potrebno obvezno priložiti soglasje kandidata za člana
volilnega odbora in njegovo izjavo iz 6. odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah. Obrazca
sta v prilogi tega dopisa in ju lahko fotokopirate oziroma sta dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si (Lokalne volitve 2022).
Predloge pošljite na naslov: Mestna občina Koper, Občinska volilna komisija, Verdijeva 10, 6000
Koper ali na elektronski naslov: volitve2022@koper.si.
Lep pozdrav!

PREDSEDNIK KOMISIJE
dr. Miloš Senčur, l.r.

Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 224 Fax +386 05 6271 602

Priloga:
- Predlog za člana volilnega odbora in Izjava predlaganega člana volilnega odbora
Dostaviti:
- politične stranke v Mestni občini Koper
- Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper
- Krajevne skupnosti v Mestni občini Koper
- www.koper.si
- arhiv
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