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VSEM PREDSTAVNIKOM POTRJENIH KANDIDATUR  
 
 
ZADEVA:   OPOMNIK ZA POSREDOVANJE  ZAUPNIKOV KANDIDATUR  ZA 

LOKALNE VOLITVE 2018 
 
 
Spoštovani. 
 
Kot predstavniku potrjene kandidature na letošnjih lokalnih volitvah na območju občine 
Komenda   vas posredujemo opomnik, da lahko v skladu z drugim odstavkom 47. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB-3, 45/08, 83/12, 68/17) 
najkasneje do ponedeljka 12. novembra 2018 (velja datum prejema pri Občinski volilni 
komisiji)  predlagate zaupnike kandidata oziroma liste kandidatov.  
 
Na dan izvedbe lokalnih volitev, 18. novembra 2018, so pri delu volilnih odborov na voliščih 
lahko prisotni zaupniki kandidatov in list kandidatov.  
 
Na kratko o zaupnikih – povzetek iz zakona: 
 
 zaupnik skrbi za interese kandidata oziroma liste kandidatov pri delu volilnega odbora na 

samem volišču, vendar sam ne sme opraviti nobenega volilnega opravila za kandidata 
oziroma listo kandidatov; pri tem mora ravnati tako, da po nepotrebnem ne moti in ne 
ovira dela volilnega odbora; 

 zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat na nobeni listi; 
 zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco 

volilne pravice in ima volilno pravico v občini Komenda (zaupnik mora imeti stalno 
bivališče na območju občine Komenda); 

 zaupnik se pri predsedniku oziroma namestniku predsednika volilnega odbora identificira 
z osebnim dokumentom in Potrdilom, ki mu ga bo izdala Občinska volilna komisija Občine 
Komenda.  

 
V skladu s predhodno navedenim vas pozivamo, da pravočasno predlagate zaupnike 
kandidature, katere predstavnik ste.   
 
Podatke o predlaganih kandidatih za zaupnike,  ki morajo vsebovati naslednje 
podatke:  
 

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

 ime in priimek predlaganega zaupnika,   

 naslov njegovega stalnega bivališča,  

 datum rojstva,  

 številko in vrsto osebnega dokumenta, 
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pošljite oz. osebno dostavite na naslov OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE 
KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, na priloženem obrazcu, najkasneje do 
ponedeljka 12. novembra 2018! Priporočamo, da podatke posredujte čim prej in ne 
čakate na skrajni rok, da vam bo OVK pravočasno pripravila in posredovala ustrezna 
potrdila. 
 
 
Vloga za zaupnika mora biti podpisana s strani predstavnika kandidature oz. liste kandidatov 
in zaupnika. 
 
mag. Majda Ravnikar                                                                  Dida Volk, univ. dipl. prav. 
     Tajnica OVK                                                                                  Predsednica OVK 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

  Obrazec Vloga za zaupnike  
 

 


