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Zadeva: Poziv za predlaganje clanov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022

Predsednica Drzavnega zbora RS je dne 20. 07. 2022 razpisala lokalne volitve, ki bodo v 
nedeljo, dne 20.11.2022. Za dan razpisa volitev, s katerim zacnejo teci roki za volilna opravila, 
se steje ponedeljek, 05. 09. 2022.

V skladu s 37. clenom Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, st. 94/07- UPB3, 45/08, 
83/12,68/17 in 93/20 — odl. US) volilni odbor sestavljajo predsednik in parno stevilo clanov ter 
njihovi namestniki (praviloma 6- clanski VO). V volilni odbor se lahko od istega nredlagatelia 
imenuie naivec enega clana ali enega namestnika clana volilnega odbora.

Predsednik in clani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed obcanov, ki 
imajo stalno prebivalisce v obcini.

Politicne stranke, druge organizacije obcanov v obcini ter obcani lahko najpozneje v desetih 
dneh po razpisu volitev (do 15. septembra 20221 dajo svoje predloge za imenovanja 
predsednika in clanov volilnega odbora ter njihovih namestnikov obcinski volilni komisiji.

Predsednik, clan volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oce, mati, otrok, 
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor 
imenovan, niti ne more ziveti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti.

Oseba, imenovana v volilni odbor, je doizna obvestiti obcinsko volilno komisijo v treh 
dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov (do 07. novembra 20221 o svoiem
sorodstvenem ali drugem razmerm s kandidatom. dolocenim v nreisniem odstavku. Ce tega ne
stori ali ce poda o tern lazno izjavo, se kaznuje za prekrsek, za kar je predvidena globa v visini 
600 EUR.

Predlaptelj (politicne stranke, druge organizacije obcanov v obcini ter obcani) mora ob 
vlozitvi predlogov za clane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za predsednika in clana 
volilnega odbora oziroma njune namestnike priloziti 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 obcinsko volilno komisijo o sorodstvenem 
ali drugem razmerju s kandidatom v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan (v prilogi 
INSTRUKTIVNI OBRAZEC »soglasje kandidata za VO«).



Predsedniku, clanu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, obcinska volilna 
komisija ga razresi in imenuje nadomestnega predsednika oziroma clana volilnega odbora ali 
njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma clana 
ali njimega namestnika mora priloziti pisno izjavo, da soglasa z imenovanjem v volilni odbor, 
in pisno izjavo o tern, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.

Clani volilnega odbora (predsednik, njegov namestnik, clani, njihovi namestniki) so lahko samo 
osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivalisce v obcini. Nihce ne more biti clan vec kot 
enega volilnega organa, kar pomeni, da ne more biti nekdo clan vec volilnih komisij, niti ne 
more biti hkrati clan volilnega odbora in obcinske volilne komisij e. Clan ne more biti kandidat 
na volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata, niti zaupnik.

Ob upostevanju vsega navedenega, vas pozivamo, da najkasneje do vkljucno 15. 09. 2022 
predlozite Obcinski volilni komisiji Obcine Podcetrtek, Trska cesta 59, 3254 Podcetrtek, 
po posti ali po e-posti na naslov: katia.mlaker@podcetrtek.si svoje predloge kandidatov za 
clane volilnih odborov, z obveznimi prilogami soglasij kandidatov (obrazci objavljeni pod 
obrazci/instruktivni obrazci).

S spostovanjem.

Predsednica
Obcinske volilne komisije Podcetrtek 

Gabrijela Omerzu Gersak, univ. dipl. prav., 1. r.

Objaviti:
- spletna stran Obcine Podcetrtek
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