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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Lokalne volitve 2018

PREDLOG s SOGLASJEM ZA IMENOVANJE V VOLILNI ODBOR
IME IN PRIIMEK KANDIDATA___________________________________________________________
DATUM ROJSTVA _______________________
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA_______________________________________________________
TELEFON __________________________, E- MAIL _________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA _ _ _ _ _ _ _ _ EMŠO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
ŠTEVILKA OSEBNEGA BANČNEGA RAČUNA KANDIDATA: SI56 - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ ,
ODPRT PRI BANKI ____________________________________________________________________

soglašam
1. z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na lokalnih volitvah, ki bodo 18.11.2018
in za morebitni drugi krog glasovanja za župana za
VOLIŠČE
___________________________________________________________________________
s sedežem v/na; kjerkoli v občini; za posebno volišče (predčasno)

in

izjavljam

2. da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje v treh (3) dneh po javni
objavi kandidatur in list kandidatov 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 odbor1;
3. pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični2.

Podpis kandidata
Kraj in datum:
1

Četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV): »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.«
2

114. a člen ZLV 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.

NAZIV/IME PREDLAGATELJA (politična stranka/druge organizacije občanov v občini/občan):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PREDLAGA KANDIDATA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE (člana/namestnika člana, predsednika/namestnika
predsednika, neopredeljeno) V VOLILNEM ODBORU:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Podpis predlagatelja
Kraj in datum:

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

