
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Številka: 041-0001/2018     LOKALNE VOLITVE 2018 

 

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 

V besedilu so izrazi zapisani v  moški slovnični obliki in so uporabljeni kot nevtralni za ženske 

in moške. 

Naziv/ime predlagatelja (politična stranka, druga organizacija občanov v občini, občan, skupna 

volivcev): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi funkcijo npr. za predsednika volilnega 

odbora/namestnik/član)_______________________________________________________ 

na volišču (Označi enega ali več volišč oziroma Kjerkoli v občini):            □ Kjerkoli v občini 

□ 01- Videm 

Jakličev dom            

□ 02 – Hočevje 

Gasilski dom  

□ 03 – Zagorica  

Gasilski dom 

□ 04 – Predstruge 

Vaški prostor Predstruge  

□ 05 – Kompolje 

Gasilski dom 

□ 06 – Ponikve 

DVZ Ponikve 

□ 07 – Struge 

OŠ Struge 

 □901 – Predčasno glasovanje 

Jakličev dom* 

* Predčasno glasovanje bo predvidoma potekalo dva dni 

Naslednjega občana: 

Ime in priimek: _____________________________________________________________ 

Datum rojstva: ______________________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________ 

Predlogu prilagamo: 

- Soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora, 
- Pisno izjavo predlaganega kandidata, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi 

kandidatur obvestil občinsko volilno komisijo, če bo v sorodstvenem ali drugem 
razmerju s kandidatom.  

 
Datum: __________________    podpis predstavnika predlagatelja: 

        __________________________ 



  LOKALNE VOLITVE 2018 

 

SOGLASJE KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 

Opomba: V besedilu so izrazi zapisani v  moški slovnični obliki in so uporabljeni kot nevtralni 

za ženske in moške. 

 

Ime in priimek kandidata: _____________________________________________________ 

Datum rojstva: ______________________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________ 

Telefon in elektronski naslov: __________________________________________________ 

- Soglašam z imenovanje v volilni odbor za izvedbo lokalnih volitev 18.11.2018 in za 
morebitni drugi krog glasovanja za župana. 

 
 

- Izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje  v treh 
dneh po javni objavi kandidatur in listi kandidatov (dne 2.11.2018 oziroma najpozneje 
do 5.11.2018), obvestil občinsko volilno komisijo, če bi bil v sorodstvenem ali drugem 
razmerju* s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega sem imenovan 
v volilni odbor.  

 

Datum: _______________________ Podpis kandidata za člana Volilnega odbora: 

       ________________________ 

 

• Občinska volilna komisija Občine Dobrepolje se obvezuje, da bo navedene osebne podatke 
uporabljala izključno v namene, določene s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje državnih 
organov in varovanje osebnih podatkov. 

• * 37. člen Zakona o lokalnih volitvah :«Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne 
more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni 
enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski 
skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.« 

• 114. a člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek 
član volilnega odbora, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o 
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali poda lažno pisno izjavo o tem, da s 
kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju. 


