OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Zakon o lokalnih volitvah določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. Predsednik in člani
volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v
občini. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih
dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora
ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. Ker je predsednik Državnega zbora dne
13.07.2018 razpisal redne splošne lokalne volitve 2018 (razpis je objavljen v Uradnem listu RS, št.
48/18) in določil ponedeljek 3. september 2018 kot dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki
za volilna opravila, objavljamo naslednji

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA IMENOVANJA PREDSEDNIKA IN
ČLANOV VOLILNIH ODBOROV TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV
NA VOLIŠČIH V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI ZA LOKALNE VOLITVE 2018
s katerim politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da do
vključno 13.09.2018 posredujejo Občinski volilni komisiji Občine Središče ob Dravi predloge za
imenovanje volilnih odborov.

V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3,
45/08, 83/12 in 68/17) lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani
najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.
V prilogi je vzorec obrazca, ki smo ga pripravili za posredovanje predlogov za imenovanje kandidatov
v volilne odbore. Obrazec vsebuje vse, kar zahteva Zakon o lokalnih volitvah in sicer:
- kandidat mora soglašati s kandidaturo za imenovanje v volilni odbor, kar potrdi s podpisom na
obrazcu;
- kandidat mora biti seznanjen, da mora v roku 3 dni potem, ko je izvedel, da kdo od sorodnikov
kandidira v volilni enoti, v kateri naj bi bil član volilnega odbora, o tem obvestiti občinsko volilno
komisijo, da ga zamenjav volilnem odboru.
Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 EUR kaznuje prekršek, če
posameznik v določenem roku ne obvesti pristojne občinske volilne komisije o sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom, ali če posameznik poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni
v sorodstvenem ali drugem razmerju.
Predlagamo, da navedeni obrazec natisnete in ga izpolnjenega ter podpisanega posredujete
najkasneje v desetih dneh po razpisu volitev, na sedež Občinske volilne komisije Občine Središče ob
Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi. Predlogi, ki bodo podani po poteku desetih dni po razpisu
volitev ne bodo upoštevani. Volilni odbori se predlagajo za posamezna volišča v občini.
Številka 041-3/2018
Datum: 31.08.2018

Predsednica občinske volilne komisije
KLAVDIJA KREČ l.r.
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PREDLOG ZA IMENOVANJE V VOLILNI ODBOR

Podpisani _________________________________________________________________________
rojen _________________________________davčna številka:_______________________________
s stalnim bivališčem _____________________________________________________(točen naslov)
tel. številka ________________________________________________________________________
TRR (št. transakcijskega računa): ______________________________________________________

soglašam

z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo volitev župana in članov občinskega sveta v občini Središče
ob Dravi, ki bodo dne 18. novembra 2018 in morebitni drugi krog volitev župana.
sedež volišča ______________________________________________________________________

Podpis _____________________________

Zakon o lokalnih volitvah v 37. členu določa:
(4) 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.
(5) Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh (3)
dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s
kandidatom.
Na podlagi navedene določbe zakona o lokalnih volitvah
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izjavljam
da bom v predpisanem roku tri (3) dni Občinsko volilno komisijo občine Središče ob Dravi pisno
obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom na volitvah za župana ali člana občinskega
sveta

Podpis ______________________________

Predlagatelj:
politična stranka ____________________________________________________________________
druga organizacija občanov ___________________________________________________________
občan ____________________________________________________________________________
Podpis predlagatelja ________________________________________________________________

Kraj: _____________________________________________________________________________
Datum:___________________________________________________________________________

Podatki, dani na tem obrazcu, se bodo uporabili samo za sestavo volilnih odborov za Lokalne
volitve 2018.
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POSLANO
-

POLITIČNIM STRANKAM V OBČINI SREDIŠČE OB DRAVI
OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI
OBJAVLJENO NA OGLASNI DESKI
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