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Poziv za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2018 

 
 
 

Predsednik Državnega zbora RS je dne 13.7.2018 na podlagi prvega odstavka 26. 
člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), razpisal redne volitve v občinske svete in 
redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s 
katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3.9.2018. 

V skladu s 34. členom Zakona o lokalnih volitvah glasovanje na voliščih vodijo volilni 
odbori. 

V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah volilni odbor sestavljajo predsednik 
in parno število članov ter njihovi namestniki (praviloma so volilni odbori 6-članski). 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki 
imajo stalno prebivališče v občini in volilno pravico. 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v 
desetih dneh po razpisu volitev podajo občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanja 
predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov. 

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. 

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more hkrati kandidirati na 
volitvah, prav tako ne more biti član volilnega odbora predstavnik list kandidatov oz. 
kandidata, niti zaupnik. 

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. Če tega ne stori ali če poda lažno 
pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, se kaznuje za 
prekršek, za kar je predvidena globa v višini 600 EUR. 

Predlagatelj (politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani) mora 
ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora (obrazec »Predlog za člana VO«) 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 da bo najpozneje v treh 
dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o 



  

sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za 
katerega je imenovan v volilni odbor (obrazec »Soglasje in izjava kandidata za člana VO«). 

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, preneha funkcija v volilnem odboru, občinska volilna 
komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali 
njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma 
člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni 
odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. 

Ob upoštevanju zgoraj navedenega vas pozivamo, da najkasneje do 13.9.2018 
pošljete  Občinski volilni komisiji Občine Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, svoje 
predloge kandidatov za člane volilnih odborov z zahtevanimi prilogami. Predloge lahko 
pošljete po navadni pošti, po faksu na št. 04 275 10 20, po e-pošti na e-naslov: 
obcina.preddvor@siol.net ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine. 
 
 
 
Z lepimi pozdravi! 
 

 
 
 
 
 
 

 OVK PREDDVOR 
 Janja ROBLEK, l.r. 
 predsednica 

 
 
 
 
 
Priloga: 
 
 
Predlog za člana/ico volilnega odbora 
Soglasje kandidata/ke za člana/ico volilnega odbora 


