
 

 

 

 

 
 

 

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 
Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Na podlagi 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) je Občinska volilna komisija na svoji 3. seji dne 20.10.2022 
sprejela naslednji 
 

S K L E P 

o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za 
redne volitve članov občinskega sveta in župana občine Prebold, 

 ki bodo dne 20. novembra 2022 
 
 

1. Za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve župana občine, ki bodo dne 20. 
novembra 2022, se vrstni red določi z žrebom. 
 

2. Za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve članov občinskega sveta občine, ki bodo 
dne 20. novembra 2022, se vrstni red določi z žrebom. 

 
3. Žreb opravi Občinska volilna komisija. 

 
4. Na žrebanje se povabijo predstavniki kandidatov za župana in list kandidatov za člane 

občinskega sveta. V kolikor je predstavnik kandidata oz. liste kandidatov navzoč lahko 
sodeluje pri žrebanju. Če predstavnik kandidata oz. liste kandidatov ni navzoč, žrebanje opravi 
član ObVK, ki ga določi predsednik ObVK. 
 

5. Žrebanje se opravi v dveh fazah. 
S prvim žrebanjem se na podlagi vrstnega reda vloženih kandidatur, glede na čas vložitve 
kandidature, določa vrstni red žrebanja za drugo fazo. 
Z drugim žrebanjem se določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur. 
 

6. Obe žrebanji za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve župana občine se opravita 
s kuvertami v katerih so zaporedne številke od 1 do 2. 
 

7. Obe žrebanji za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve članov občinskega sveta 
občine se opravita s kuvertami v katerih so zaporedne številke od 1 do 7. 
 

8. Pri žrebanju  predsednik pozove predstavnika kandidata oz. liste kandidatov, da izvleče iz 
posode, v kateri so kuverte s številkami, eno kuverto, le-to odpre ter izjavi, katero številko je 
izžrebal. 

 

 

Številka: 041-0001/2022- 
Datum: 20.10.2022 
 
 

 Milena Lesjak Metlika 
Predsednica Občinske volilne komisije 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1207

