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POLITIČNIM STRANKAM
DRUGE ORANIZACIJE OBČANOV
OBČANI

ZADEVA:

LOKALNE VOLITVE 2014 – PREDLOGI ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV

Spoštovani,
Lokalne volitve bodo 5. oktobra 2014, roki za njihovo izvedbo pa so pričeli teči, 21.07.2014.
Tretji odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da 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.
Volilni odbor sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Četrti odstavek 37. člena
določa, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok,
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne
more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti
Ker sestava volilnih odborov zahteva veliko dela, vam za lažje delo in pravočasno oddajo predlogov,
posredujemo:
-

obrazce za podajo predlogov za imenovanje članov volilnega odbora po voliščih v posamezni
mestni četrti oziroma krajevni skupnosti,
soglasje kandidata za člana volilnega odbora.

Predlagam, da v volilne odbore predlagate osebe, ki so podale soglasje k imenovanju in bodo to
delo tudi sposobne opraviti, saj gre za zelo zahtevne volitve (volitve župana, volitve članov
občinskega sveta in članov krajevnih skupnosti).
Predlogu je potrebno priložiti tudi pisno izjavo predlaganega kandidata, da bo najpozneje v treh dneh
po javni objavi kandidatur obvestil občinsko volilno komisijo, če bo v sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor (peti
odstavek 37. člena ZLV). Če posameznik v roku ne obvesti pristojen volilne komisije o sorodstvenem
ali drugem razmerju oziroma poda lažno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem
razmerju, se kaznuje z globo v višini 600,00 EUR.
Predloge lahko posredujete do 31. 7. 2014.
Lep pozdrav.
Predsednica volilne komisije

