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Občinska volilna komisija, imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Mežica, št. 0400001/2018-3 z dnem 06.06.2018, je na svoji 1. seji, dne 22.08.2018, sprejela naslednji
SKLEP
Poziv predlagateljem za člane volilnih odborov se objavi v naslednji vsebini:
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POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM

ZADEVA: Predlaganje možnih 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, dne 13.07.2018.
Glasovanje na letošnjih lokalnih volitvah bo potekalo v nedeljo, dne 18. november 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. Volilne odbore imenuje volilna komisija.
Skladno s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/2007UPB3, 45/2008, 83/2012 in 68/2017; v nadaljevanju: ZLV) lahko politične stranke, druge
organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev, dajo

svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih
namestnikov občinski volilni komisiji. Rok za podajo pisnih predlogov poteče v sredo, dne
13. septembra 2018. Predloge je potrebno podati na naslov: Občinska volilna komisija, Trg
svobode 1, Mežica.
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 oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno
komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku
37. Člena ZLV.
Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v
sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku 37. Člena ZLV, preneha
funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega
predsednika oz. člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega
predsednika volilnega odbora oz. 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 37. člena ZLV.
Predlog predlagatelja mora obvezno vsebovati:
• naziv predlagatelja,
• ime in priimek predlaganega kandidata za predsednika in člana volilnega odbora oz.
njune namestnike,
• rojstni datum in naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata,
• volišče za katero se predlaga kandidat v volilni odbor,
• pisno izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor,
• pisno izjavo kandidata, da bo najpozneje v treh dneh po javni obravnavi kandidatur oz.
list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, določenem v četrtem odstavku 37. člena ZLV ter
• kontaktne podatke predlaganega kandidata (tel. št. in e-pošta).
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.:
Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!

Občinska volilna komisija Občine Mežica
Janja Podričnik, univ. dipl. prav.
Predsednica

Priloga:
- predlog predlagatelja
- izjava kandidata

Poslano:
- političnim strankam
- drugim organizacijam občanov
- objavljeno na spletni strani www.mezica.si – LOKALNE VOLITVE
- facebook Občine Mežica ter oglasna deska Občine Mežica

