
Lokalne volitve 2014 
 

 
 

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VO 
 
 

Ime in priimek: ……………………………………………………………………………………………… 

Naslov stalnega prebivališča: ……………………………………………………………………………… 

Št. telefona /gsm:  ………………………………………………………………….….…….……………… 

Davčna številka: …………………………………………………………………..………………………… 

Št. transakcijskega računa, naziv banke: ………………………………………………………………… 

 

 

Spodaj podpisani …………………………………..………………………………….. (ime in priimek) 

I Z J A V L J A M 
 

1. da soglašam z imenovanjem v volilni odbor za volišče ………….……………………………, 
in sicer za predsednika /namestnika predsednika / člana / namestnika člana (ustrezno 
obkroži), 

2. da sem seznanjen/a z določili 37. ter 114 a. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS 49/07 - UPB3, 45/08, 83/12), 

3. 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 
(37. člen ZLV). 

 
 
Datum…………………………..                                         Podpis…………………………………….. 
 
 
 
 
37. člen Zakona o lokalnih volitvah določa: 
4. odst: »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. odst: »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. odst: »Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in člana 
volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti 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 četrtek odstavku tega člena.« 
 
114. a člen Zakona o lokalnih volitvah določa: 
»Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek: 

1. Posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem 
razmerju s kandidatom (peti odstavek 37. člena), 

2. Posameznik, ki poda lažjo izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju 
(sedmi odstavek 37. člena)  

Naloge prekrškovnega organa opravlja inšpektorat, pristojen za notranje zadeve. Pristojna občinska volilna 
komisija, ki ugotovi kršitve, mora prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.« 


