
Občina Vojnik 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Keršova ulica 8 
3212 VOJNIK 

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

besedilo, 45/08, 83/12, 8/17 in 93/20 – odl. US) in 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, 23/17 in 29/21) je 
Občinska volilna komisija Občine Vojnik na svoji 2. seji dne 18. 10. 2022 sprejela  

 
 

 
PRAVILA 

o postopku izvedbe žrebanja za določitev vrstnega reda  

kandidatur in list kandidatov  
za volitve župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti,  

ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022 
 

 

I. 
 

S temi pravili se določajo pravila za izvedbo žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu 
kandidatur za volitve župana, na seznamu list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in na 

seznamu kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti. 
 

II. 

 
Za določitev seznama potrjenih kandidatur za volitve župana, članov občinskega sveta in svetov 

krajevnih skupnosti, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, se vrstni red kandidatur, list kandidatov oziroma 
vrstni red kandidatov določi z žrebom. 

 

Žreb opravi Občinska volilna komisija Občine Vojnik. 
 

III. 
 

Na žrebanje se povabijo predstavniki kandidatur oziroma list kandidatov. 

 
Če je predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov navzoč, lahko sodeluje pri žrebu.  

 
Če predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov ni navzoč, žrebanje opravi član občinske volilne 

komisije, ki ga določi predsednik. 
 

IV. 

 
Izvedejo se tri žrebanja, in sicer žrebanje vrstnega reda kandidatur za župana, žrebanje vrstnega reda 

list kandidatov za volitve članov občinskega sveta in žrebanje vrstnega reda kandidatov za volitve 
članov svetov krajevnih skupnosti. 

 

V. 
 

Žrebanje se opravi tako, da predsednik povabi predstavnike kandidatur oziroma list kandidatov po 
vrstnem redu tako, kot so bile vložene kandidature/liste kandidatov, da opravijo žreb. 

 



VI. 

 

Pri vseh žrebanjih predsednik pozove predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov ali člana 
občinske volilne komisije, da izvleče iz vrečke, v kateri so zaporedne številke, eno številko in pove, 

katero številko je izžrebal. 
 

O poteku žreba se vodi zapisnik. 

 
VII. 

 
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo na spletni strani Občine Vojnik. 

 
 

Številka: 041-0003/2022-43/2 

Vojnik, 18. oktobra 2022 
 

 
 

Matjaž Šaloven 

Predsednik OVK Občine Vojnik 

 


