LOKALNE VOLITVE 2018
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V VOLILNEM ODBORU

Ime in priimek: __________________________________________________________________________
Datum rojstva: ___________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ____________________________________________________________
Kontaktni podatki:
 elektronski naslov: _______________________________________________________________
 telefonska št.:_____________________________________________________________________
EMŠO:

Davčna številka:

Številka TRR:

S I 5 6

TRR odprt pri banki:
_____________________________________________________________________________________
soglašam
z imenovanjem v volilni odbor na VOLIŠČU
___________________________________________________________________________________________
(navedba naslova volišča iz priloge)
V kolikor bo s Sklepom o določitvi volišč in območij volišč, ki ga bo sprejela Občinska
volilna komisija Občine Domžale, lokacija volišča spremenjena ali volišče ukinjeno,
soglašam z imenovanjem v volilni odbor na drugem volišču v občini Domžale
(obkroži):
DA

NE

V skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje državnih organov in
varovanje osebnih podatkov soglašam, da se bodo navedeni osebni podatki hranili v
Evidenci kandidatov za imenovanje v volilnih odborih za izvedbo lokalnih
volitev do zahtevanega izbrisa.

OBVEZNE PRILOGE:
- podpisana pisna izjava, da boste v primeru imenovanja v volilni odbor najpozneje v
treh dneh po javni objavi kandidatur obvestili občinsko volilno komisijo, o svojem
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču.

Datum:

Podpis kandidata:

LOKALNE VOLITVE 2018

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA

Ime in priimek: __________________________________________________________________________
Datum rojstva: ___________________________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ____________________________________________________________

1. izjavljam, da soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo lokalnih
volitev 18. 11. 2018 in za morebitni drugi krog glasovanja za župana;

2. izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje
v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil Občinsko
volilno komisijo Občine Domžale o svojem morebitnem sorodstvenem ali
drugem razmerju* s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega
sem imenovan v volilni odbor.

Datum:

Podpis kandidata za člana
volilnega odbora:

*četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah: »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.«
114. a člen Zakona o lokalnih volitvah: »Z globo 600 eurov 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 lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem
ali drugem razmerju (sedmi odstavek 37. člena).«

