LOKALNE VOLITVE 2022

SOGLASJE

IN

IZJAVA

KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA
(37. člen Zakona o lokalnih volitvah1)

Ime in priimek kandidata: ____________________________________________________________,
EMŠO: ___________________________________, davčna številka: _________________________,
stalno prebivališče: _________________________________________________________________,
(kraj, ulica, hišna številka)

_________________________________________________________________________________,
(poštna številka in ime pošte)

št. osebnega računa: SI56 __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __,

ki je odprt pri ______________________________________________________________________,
(naziv in sedež banke)

št. mobilnega telefona: ___________________, elektronski naslov: ________________________________,
SOGLAŠAM
z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra
2022,
in za morebitni drugi krog volitev župana, kot kandidat naslednjega predlagatelja:
_________________________________________________________________________________.
(ime predlagatelja, ki je lahko politična stranka, druga organizacija v Občini Tabor ter občani Občine Tabor)

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 Občine Tabor, če bi bil v
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega sem
imenovan v volilni odbor.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Podpis kandidata:
_______________________
Kraj in datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Občinska volilna komisija Občine Tabor se obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala
izključno v namene, določene s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in varovanje osebnih
podatkov.
1

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20; v nadaljnjem besedilu: ZLV) v
četrtem, petem in šestem odstavku 37. člena določa:
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
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.

