OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA KOBILJE

POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM

ZADEVA: PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE
VOLILNEGA ODBORA TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV
Spoštovani!
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je dne 13. julija 2018 razpisal redne volitve
v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
48/2018, z dne 13.7.2018.
Glasovanje na letošnjih lokalnih volitvah bo potekalo v nedeljo, dne 18. novembra 2018. Roki
za izvedbo volilnih opravil začnejo teči v ponedeljek, dne 3. septembra 2018.
Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo občinske volilne komisije, glasovanje na voliščih
pa vodijo volilni odbori. Za vsako volišče se imenuje en volilni odbor.
Volilne odbore imenuje občinska volilna komisija ob smiselni uporabi določbe 41. člena
Zakona o volitvah v državni zbor - ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06 –UPB, 54/07 in 23/17).
V skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/2007UPB3, 45/2008, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) 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 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.

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.
Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti 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.
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov 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 občinsko volilno komisijo o
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku 37. člena
ZLV (izjava kandidata).
Predsedniku, članu volilnega odbora in njenemu namestniku, ki je s kandidatom v
sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku 37. člena ZLV, namreč
preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje
nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika.
Pisne predloge s priloženimi izjavami kandidatov je potrebno podati na naslov:
OBČINA KOBILJE, OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA, Kobilje 56, 9227 Kobilje
najpozneje do 13.9.2018.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02/ 579-92-20.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Občinska volilna komisija Občine Kobilje
predsednik
Tomaž GREGOREC, l.r

Priloga:
-

predlog predlagatelja
izjava kandidata

Objavljeno na spletni strani Občine Kobilje (https://www.kobilje.si/novice/lokalne-volitve2018/1280)

