Lokalne volitve 2018

IZJAVA
ČLANA VOLILNEGA ODBORA

Podpisani/a ………………………………………., stanujoč/a ………………………………………………………..,
rojen/a…………………………………., soglašam z imenovanjem za člana volilnega odbora ter se
zavezujem k delu kot ………………………………………………………………………………………., za izvedbo
(predsednik, namestnik predsednika, član, namestnik člana)

lokalnih volitev 2018, ki bodo dne 18. novembra 2018, in za morebitni drugi krog glasovanja
za župana dne 2. decembra 2018.
EMŠO:…………………………………………….

Davčna številka:…………………………………………….

TRR:SI56……………………………………………. odprt pri banki ……………………………………………………….
Telefonska številka, na kateri sem vedno dosegljiv/a: ………………………………………………………….
E-pošta: ……………………………………………………………………………………….
Dovoljujem uporabo gornjih podatkov izključno za potrebe LOKALNIH VOLITEV 2018.

Hkrati IZJAVLJAM, da bom najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma
list kandidatov obvestil/a občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju
s kandidatom.
Seznanjen/a sem, da v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) predsednik, član volilnega odbora in njun
namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec
kandidata na lokalnih volitvah v Občini Štore, niti ne more živeti s kandidatom v
zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Seznanjen/a sem tudi s kazensko določbo 114.a člena Zakona o lokalnih volitvah, ki določa,
da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek posameznik, ki v treh dneh po javni objavi
kandidatur oziroma list kandidatov ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom, oziroma posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s
kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.

Podpis kandidata za člana volilnega odbora: …………………………………………………………………………

V Štorah, …………………………….

Lokalne volitve 2018

PREDLOG
ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA
Naziv/ime predlagatelja (politična stranka, društvo in druge organizacije občanov iz občine,
skupina volivcev ali samopredlagatelj – občan):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi funkcijo – npr. za predsednika
volilnega odbora, za namestnika člana ipd.) naslednjega volivca/volivko:


..............................................................................................
(ime in priimek)



................................................................................................
(datum rojstva)



.......................................................................................................
(naslov stalnega bivališča)

na volišču (OBKROŽITE!)


s sedežem v/na: .................................................................................
(sedež volišča)



kjerkoli v občini



za predčasno glasovanje

Predlogu prilagamo:
-

soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora in izjavo, 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.

Podpis predstavnika predlagatelja: …………………………………………………………………………………………

V Štorah, ………………………………………

