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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 

Številka: 041-0003/2014 
Datum:   07.07.2014 
 
 
ZADEVA: POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE 

PREDSEDNIKOV IN ČLANOV VOLILNIH ODBOROV IN NJIHOVIH 
NAMESTNIKOV ZA LOKALNE VOLITVE 2014 

 
 
V skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007- ZLV-UPB3, 
45/08, 83/12) Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije 
občanov v občini in občane, da najkasneje do 31.07.2014 na sedež Občinske volilne 
komisije podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov in 
njihovih namestnikov. 
 
Na dan izvedbe lokalnih volitev bodo odprta naslednja volišča:  
 Volišče št. 16401001 bo v prostorih Občine Komenda, Glavarjeva cesta 104 

(Glavarjeva bolnica) za volivce naselij: Breg pri Komendi, Gmajnica, Gora pri Komendi, 
Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt pri Komendi in 
Potok pri Komendi,  

 Volišče št. 16401002 bo v prostorih Gasilskega društva Križ, Križ 3 C za volivce 
naselja Križ,  

 Volišče št. 16402001 bo v prostorih Osnovne šole Komenda - Moste, Moste 40 za 
volivce naselij: Moste, Suhadole in Žeje pri Komendi, 

 Volišče št. 16400901 za predčasno glasovanje bo v prostorih Občine Komenda, 
Glavarjeva cesta 104 (Glavarjeva bolnica) za volivce celotnega območja občine 
Komenda.  

 

Vsako volišče vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo: predsednik in parno število članov ter njihovi 
namestniki.  
Predvideno je, da bodo na voliščih 16401001 (Komenda) in 16402001 (Moste)  izvedbo lokalnih 
volitev opravljali predsednik in štirje člani ter njihovi namestniki, na volišču 16401002 (Križ)  
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, na volišču 16400901 (predčasno glasovanje) pa  
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki.  
 
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki se lahko imenujejo izmed občanov, ki 
imajo stalno prebivališče v Občini Komenda. 
 
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.  
 
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov 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 Občine Komenda 
o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v prejšnjem odstavku. 
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 Volilne odbore imenuje Občinska volilna komisija na predlog političnih strank, drugih organizacij 
občanov v občini in občanov.   

 
Podatke o predlaganih kandidatih za člane Volilnih odborov, ki morajo vsebovati 
naslednje podatke:  

 predlagatelj (svetniška skupina), 

 predlagana funkcija (predsednik/član/namestnik), 

 predlagano volišče (Komenda, Moste, Križ, predčasno glasovanje) 

 ime in priimek predlaganega člana,   

 naslov stalnega bivališča,  

 datum rojstva,  

 izobrazba, 

 zaposlitev, 

 pisno soglasje in izjavo predlaganega kandidata (za vsakega predlaganega 
kandidata),  

pošljite na naslov OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE KOMENDA, Zajčeva 
cesta 23, 1218 Komenda s pripisom za »Lokalne volitve 2014-kandidati za volilne 
odbore« v pisni obliki najkasneje do 31.07.2014.  
 
Obrazci kandidature za člane volilnih odborov in izjave kandidatov za člane volilnih 
odborov so objavljeni tudi na spletni strani Občine Komenda www.komenda.si v rubriki 
LOKALNE VOLITVE 2014. 
 
Na istem spletnem naslovu bodo tekoče objavljena tudi vsa aktualna gradiva (obrazci, 
pozivi, obvestila…)  v zvezi z lokalnimi volitvami 2014.  
                                                                   
  

Predsednica OVK: 
DIDA VOLK    l. r. 

 
 
Priloga: 

 Obrazec Predlog za člana volilnega odbora  

 Obrazec Soglasje kandidata za člana volilnega odbora   
 
Objaviti: 

 Spletna stran Občine Komenda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komenda.si/
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA                                                           LOKALNE VOLITVE 2014 
 

Številka: 041-0003/2014 

     

 
PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 

 
 
Naziv / ime predlagatelja (politična stranka, druga organizacija občanov v občini, občan):  
 
______________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________ 
 
predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi predlagano funkcijo - predsednik volilnega 
odbora/namestnik/član) na volišču:  
 
OBKROŽI  ! 
- na volišču številka :   ________________________ 

- kjerkoli v občini 

- za predčasno volišče   

 
naslednjega volivca/volivko: 
 
ime in priimek: ___________________________________________________________,  

datum rojstva: ____________________,  

naslov stalnega prebivališča: ______________________________________________,  

izobrazba: ____________________________________________, 

zaposlitev: ____________________________________________ . 

 

Predlogu prilagamo: 

 soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora 

 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.  

 

 
 
Datum:        Podpis predstavnika predlagatelja: 
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA                                                         LOKALNE VOLITVE 2014 
 
Številka: 041-0003/2014 

 

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 

 

Ime in priimek kandidata__________________________________________________  

datum rojstva: ____________________,  

naslov stalnega prebivališča:_______________________________________________ 

telefon/e-naslov:  _______________________________________________________________ 
 

1. izjavljam, da soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo lokalnih 
volitev, ki bodo 05.10.2014 in za morebitni drugi krog glasovanja za župana. 

 

2. izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora,  
najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur in list kandidatov obvestil 

občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s 
kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega sem imenovan v 
volilni odbor.  

 
Datum:        Podpis kandidata za člana VO: 

                                                

 4.-7. odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah določa: 

 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 pristojno 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 iz tretjega odstavka tega člena 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 

pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku tega člena. 

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, 

določenem v četrtem odstavku tega člena, preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna 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, določenem v četrtem 

odstavku tega člena. 

114. a člen ZLV določa, da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek član volilnega odbora, ki v določenem roku 

ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.  


