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Obvestilo o možnosti predlaganja kandidatov za člane volilnih odborov
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju besedila: ZLV) lahko politične stranke, druge
organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev podajo
predloge oseb za člane volilnih odborov. Predlagane osebe morajo imeti stalno prebivališče v
občini Jesenice.
Predloge lahko vložite na priloženem obrazcu.
Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem v volilni
odbor in izjavo o zavezi iz 5. odst. 37. člena ZLV (sorodstvene vezi).
Ti izjavi sta že del obrazca z naslovom Predlog za imenovanje v volilni odbor in izjava
kandidata.
V četrtem odstavku 37. člena ZLV je določeno, da 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. Peti odstavek istega
člena pa določa, da je kandidat za člana volilnih odborov dolžan 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 četrtem odstavku.
Obveščamo vas še, da se glede na določbo tretjega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. US in 23/17), ki se uporablja na
podlagi 45. člena ZLV, pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi
političnih strank, ki so sedaj v občinskem svetu, nato drugih političnih strank, drugih
organizacij in občanov.
Delo v volilnem odboru zahteva odgovorne in natančne kandidate.
Svoje predloge kandidatov za člane volilnih odborov z obveznimi prilogami pošljite na naslov:
Občinska volilna komisija Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, najpozneje do
13. 9. 2018.
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