
OB.INA
OBdINSKA VOLILNA KOMISIJA
Tr5ka cesta 59
3254 Poddetrtek
Tel.:++386 (0)3 818 27 80

Fax.:++386 (0)3 818 27 90
http ://u'wrv.podcetrtek.si
e-mail :tajnistvo. obcina@podcetrtek. si

Stevilka: 041 -0001 1201 8-6
Datum: 03.09. 2018

POLMENE STRANKE
DRUGE ORGANIZACIJE OBEANOV
OBEANI

Zadeva: Poziv za predlaganie Elanov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018

Kot je znano,je predsednik Dr2avnegazbora razpisal lokalne volitve, ki bodo v nedeljo, dne
18.11.2018. Za dan razpis volitev, s katerim zadnejo tedi roki za volilna opravila, se steje
ponedeljek, 03. 09. 2018.

V skladu s 37. 6lenom Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 3t.9412007- UPB3,

4S12OO8, 83t2012,68t2017) volilni odbor sestavljajo predsednik in parno Stevilo dlanov ter
njihovi namestniki (praviloma 6- 6lanskiVO).

Predsednik in 6lani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed obdanov, ki
imajo stalno prebivali5de v obdini.

Politidne stranke, druge organizacije obdanov v ob6initer ob6ani lahko najpozneje v desetih
dneh po razpisu volitev (do 13. septembra 2018) dajo svoje predloge za imenovanja
predsednika in dlanov volilnega odbora ter njihovih namestnikov ob6inski volilni komisiji.

Predsednik, 6lan volilnega odbora in njun namestnik ne more bitizakonec, o6e, mati, otrok,
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v katerije ta volilni odbor
imenovan, niti ne more Ziveti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti.

Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolina obvestiti obdinsko volilno komisijo v treh
dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov (do 05. novembra 2018) o svojem
sorodstvenem alidrugem razmerju s kandidatom, dolo6enim v prej5njem odstavku. ee tega
ne stori ali 6e poda o tem laZno izjavo, se kaznuje za prekr5ek, za kar je predvidena globa v
viSini600 EUR.

Predlagatelj (politiCne stranke, druge organizacije obdanov v obdini ter obdani) mora ob
vloiitvi predlogov za 6lane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in



dlana volilnega odbora oziroma njune namestnike prilo2iti njegovo pisno izjavo, da soglasa
z imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po
javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil obdinsko volilno komisijo o

sorodstvenem ali drugem ruzme\u s kandidatom v volilni enoti, v katerije ta volilni odbor
imenovan (v prilogi INSTRUKTIVNI OBRAZEC )soglasje kandidata za dlana VO()

Predsedniku, dlanu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v
sorodstvenem ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, obdinska volilna
komisija ga razre5i in imenuje nadomestnega predsednika oziroma 6lana volilnega odbora ali

niunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma
dlana ali njunega namestnika mora prilo2iti pisno izjavo, da soglaSa z imenovanjem v volilni
odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

elani volilnega odbora (predsednik, njegov namestnik, dlani, njihovi namestniki) so lahko
samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivaliSde v obdini. Nihde ne more biti 6lan
ved kot enega volilnega organa, kar pomeni, da ne more biti nekdo 6lan ved volilnih komisij,
niti ne more biti hkrati dlan volilnega odbora in obdinske volilne komisije. elan ne more biti

kandidat na volitvah, predstavnik list kandidatov oz kandidata, niti zaupnik.

Ob upo6tevanju vsega navedenega, vas pozivamo, da najkasneje do 13' 09. 2018
predlo2ite Obdinski volilni komisiji Obiine PodEetrtek, Tr5ka cesta 59, 3254 Pod6etrtek,
svoje predloge kandidatov za 6lane volilnih odborov, z obveznimi prilogami soglasij
kandidatov (obrazci objavljeni pod obrazci/instruKivni obrazci).

S spoStovanjem,

Predsednica
Obdinske volilne komisije Poddetrtek

Gabrijela Omezu Ger3ak, univ. dipl. prav., l. r

Objaviti:
- spletna stran Obdine Podcetrtek




