
NADOMESTNE  VOLITVE 2016 

 

 

Soglasje k imenovanju za člana volilnega odbora Občine Rečica ob Savinji 

 

 

 

Podpisani__________________________________________________________________ 

 (ime, priimek) 

 

Roj. ______________________________________________, s stalnim prebivališčem v/na: 

 (datum) 

__________________________________________________________________________ 

 (občina, kraj, ulica, hišna št.) 

 

 

i z j a v l j a m 

 

a) da soglašam z imenovanjem v volilni odbor Občine Rečica ob Savinji, za izvedbo 

nadomestnih volitev 10. 07. 2016  

 

b) da bom najpozneje v treh dneh po objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil 

Občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom za člana 

občinskega sveta ali župana Občine Rečica ob Savinji, za katerega sem imenovan v volilni 

odbor, skladno z določbami 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 

45/08 in 83/12). 

 

 

Na nadomestnih volitvah 2016. 

 

 

 

 

V __________________________, dne_______________2016 

 

 

 Podpis kandidata za člana volilnega odbora: 

 

 ___________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazložitev 

 

 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. 

 

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 imenovanja predsednika in članov volilnega 

odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. 

 

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 (4. odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah). 

 

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v 

treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem 

razmerju s kandidatom, določenim v prejšnjem odstavku (5. odstavek 37. člena Zakona o 

lokalnih volitvah). 

 

Z globo 600 EUR se kaznuje oseba za prekršek člana volilnega odbora, ki v določenem roku 

ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom in 

posameznik, ki poda lažno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem 

razmerju (114. a člen Zakona o lokalnih volitvah). 

 

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov iz tretjega odstavka tega člena za vsakega od 

kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti 

njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo 

najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno 

volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom za člana Občinskega sveta. 

 

Volilne odbore imenuje občinska volilna komisija, za vsake volitve posebej. 


