
OBČINA KOMENDA 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in  
imenovanja 
Zajčeva cesta 23 
1218 KOMENDA 
 
Številka: 041-0002/2022 
 

PREDLOG ZA KANDIDATE ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 
PREDLAGATELJ/-ICA:  
 
________________________________________________________________________ 
( naziv predlagatelja-ice ) 
 

________________________________________________________________________ 
( kontaktna oseba, telefonska št. in elektronski naslov ) 
 

 
PREDLAGANI/-A  KANDIDAT/-KA: 
 
______________________________________________________________ 
(ime in priimek) 

 
__________________________________  
(rojstni datum) 

 
________________________________________________________________________ 
(naslov stalnega prebivališča) 

 
________________________________________________________________________ 
(telefonska številka in elektronski naslov) 

 
________________________________________________________________________ 
(izobrazba in zaposlitev) 

 
________________________________________________________________________ 
(PREDLAGANA FUNKCIJA: PREDSEDNIK / NAMESTNIK PREDSEDNIKA; ČLAN / NAMESTNIK ČLANA ) 

 
                                                                           __________________________________ 
                                                                                                                               (žig in) podpis predlagatelja 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PISNO SOGLASJE H KANDIDATURI 
 
Podpisani   
_______________________________________________________________________ 
(ime in priimek kandidata/-ke) 
 

_______________________________________________________________________ 
(datum rojstva kandidata/-ke) 
 

_______________________________________________________________________ 
(stalno bivališče  kandidata/-ke) 
 

_______________________________________________________________________ 
(zaposlitev kandidata/-ke) 
 

SOGLAŠAM 
 
s kandidaturo  za _________________________________________________________ 
                                                                                    (funkcija za katero kandidat/-ka kandidira) 

 
S podpisom tega soglasja izjavljam, da občinski upravni organ lahko preveri predhodno navedene osebne 
podatke v uradnih evidencah. 

 
V _________________, dne ____________       _______________________________ 

        Lastnoročni podpis kandidata/-ke 



 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Upravljavec vaših osebnih podatkov je Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.  
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Jerneja Merva CIPP/E, Dataofficer, d. o. o., dosegljiva na 
e-naslovu varstvopodatkov@komenda.si.  
Upravljavec obdeluje osebne podatke predlagatelja in kandidata oz. kandidatke za potrebe zbiranja predlogov 
in imenovanja Občinske volilne komisije. V nadaljevanju se obdelujejo podatki imenovanih kandidatov tudi 
zaradi zahtev davčne zakonodaje ter izplačila sejnine.  
V postopku prijave se zbirajo podatki o osebnem imenu, datumu rojstva, stalnem prebivališču ter izobrazbi in 
zaposlitvi kandidata ter o nazivu predlagatelja, kontaktni osebi in kontaktnih podatkih predlagatelja. V primeru, 
da je kandidat oz. kandidatka izbran za člana OVK, se pridobijo, poleg navedenih podatkov še podatki o davčni 
številki ter transakcijskem računu.  
Osebni podatki se obdelujejo na podlagi člena 6 (1) (e) ter 6 (1) (c) GDPR, v povezavi s 35., 36. in 45.a členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 
– odl. US), Zakona o dohodnini, Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane 
delovnih teles v Občini Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 11/2016) ter na podlagi Poziva 
k predlaganju kandidatov za sestavo Občinske volilne komisije št. 041-0002/2022-1 z dne 15. 4. 2022.  
Upravljavec podatke sodelujočih kandidatov v razpisu hrani v skladu s klasifikacijskim načrtom in določili 
zakonodaje o hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA). Podatki, ki se nanašajo na 
izpolnjevanje davčnih obveznosti, se hranijo 10 let. 
Posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, in sicer pravico do dostopa do 
svojih podatkov, popravek podatkov, izbris (če hkrati pravočasno izjavi, da odstopa od kandidature), pravico 
do omejitve ter do ugovora. Pravice je možno uveljavljati, vendar le-te niso absolutne. Njihovo uresničevanje 
poteka v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja. Vloga se vloži preko e-naslova 
varstvopodatkov@komenda.si.  
V primeru, da posameznik meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njegove zasebnosti 
ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo 
pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani 
Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).  

_____________________________________________________________________________ 
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