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Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list
RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) je Posebna
občinska volilna komisija Občine Črnomelj na 2. redni seji, dne 17. 10. 2018 sprejela

SKLEP
o postopku in načinu izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur za volitve članov
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti za lokalne volitve, ki bodo 18. 11. 2018

I.
S tem sklepom se določajo pravila za izvedbo žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na
seznamu potrjenih kandidatur za volitve članov občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, na
lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018.
II.
(1) Za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve člana občinskega sveta – predstavnika
romske skupnosti, se vrstni red kandidatur določi z žrebom.
(2) Žreb opravi Posebna občinska volilna komisija občine Črnomelj (v nadaljevanju: POVK).
III.
(1) Na žreb se povabijo predstavniki kandidatov.
(2) Če je predstavnik kandidature navzoč, lahko sodeluje pri žrebu. Pri žrebu lahko sodeluje tudi s
strani 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) Žrebanje se izvede 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 ovojnicami, v katerih so zaporedne številke od 1 do števila potrjenih
kandidatur.
(2) V obeh krogih predsednik POVK pozove predstavnika kandidature ali člana POVK, da izvleče iz
posode, v kateri so kroglice oz. ovojnice s številkami, eno kroglico oz. ovojnico, le-to odpre, ter izjavi,
katero številko je izžrebal.

(3) O poteku žreba se vodi zapisnik, seznam potrjenih kandidatov pa se v izžrebanem vrstnem redu
najkasneje do 2. 11. 2018 objavi v medijih.
VI.
(1) Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi na spletni strani POVK.
Predsednik POVK
Alojz Poljšak, l. r.

