
SOGLASJE IN IZJAVA  
KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 

Lokalne volitve 2022 
 

 

IME IN PRIIMEK KANDIDATA: ___________________________________________________________ 
 
EMŠO: ________________________________, DAVČNA ŠTEVILKA:  ___________________________ 
 
STALNO PREBIVALIŠČE: _______________________________________________________________ 

 (stalno prebivališče: kraj, ulica, hišna številka) 
 

______________                          ________________________________                           
(poštna številka)                                                        (ime pošte) 
 

____________________________________________________________________________________ 
(številka osebnega bančnega računa kandidata;  številka se začne: SI56……prepišite jo  iz vašega mesečnega bančnega izpiska) 

 
____________________________________________________________________________________ 
                                                     (naziv in sedež banke) 

 
Kontaktni podatki: ____________________________ in _______________________________________ 

                       (št. mobilnega telefona)                         (elektronski naslov) 
 

SOGLAŠAM 
 
z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na lokalnih volitvah, ki bodo 20.11.2022, in za 
morebitni drugi krog volitev župana, kot kandidat naslednjega predlagatelja (vpišite ime npr. 
politične stranke ipd.): 
 

 

Obkrožite funkcijo, ki ste jo pripravljeni opravljati: 

a) predsednik volilnega odbora  

b) namestnik predsednika volilnega odbora  

c) član / namestnik člana volilnega odbora  

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, 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. 
 
Kraj in datum: ___________________________    Podpis kandidata: ______________________________ 
 
 
Občinska volilna komisija Mestne občine Maribor se obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala 
izključno v namene, določene  s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in varovanje osebnih podatkov. 
 
OPOMBA: Spodaj nam lahko zapišete volišče na katerem bi želeli biti v volilnem odboru, komisiji bo 

podatek le v pomoč pri sestavi volilnih odborov, ni pa zanjo obvezujoč. 
 
Ime oz. sedež volišča:___________________________________________________________________ 

                                                
 četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV): »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 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.  



MESTNA OBČINA MARIBOR 

MESTNA VOLILNA KOMISIJA 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor 

 
POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM ZASTOPANIM V MESTNEM SVETU MOM 
 
 
ZADEVA: LOKALNE VOLITVE 2022 – PREDLOGI ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH 

ODBOROV 
 
Spoštovani,  
 
20. novembra 2022 bodo redne volitve župana, mestnega sveta in svetov mestnih četrti in krajevnih 
skupnosti. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. 
september 2022.  
 
Peti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da lahko politične stranke, druge 
organizacije občanov v občini ter občani najpozneje v desetih dneh po razpisu  volitev dajo svoje predloge 
za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno 
prebivališče v občini.  
 
Za pomoč pri oddaji predlogov za člane volilnih odborov vam posredujemo: 
 

- seznam predvidenih volišč po MČ in KS 
 

- soglasje in izjava kandidata za člana volilnega odbora. 
 
Rok za oddajo predlogov za imenovanje članov volilnih odborov bo v prvi polovici meseca 
septembra 2022, natančen datum bo znan ob objavi rokovnika za izvedbo volilnih opravil.  
 
Mestna volilna komisija naproša politične stranke, da v volilne odbore predlagajo osebe, ki so podale 
soglasje k imenovanju in bodo to delo tudi sposobne opraviti, saj gre za zelo zahtevne volitve (volitve 
župana, volitve članov mestnega sveta in članov svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti). 
 
Na obrazec nam lahko zapišete volišče na katerem bi kandidati  želeli biti v volilnem odboru. Komisiji bo 
podatek le v pomoč pri sestavi volilnih odborov, ni pa zanjo obvezujoč. 
 
Opozarjamo vas na peti odstavek 37. člena ZLV, ki določa, da mora oseba, imenovana v volilni odbor, v 
treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo o svojem 
sorodstvenem in drugem razmerju s kandidati.  
 
Četrti odstavek 37. člena namreč določa, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more 
biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec v volilni enoti, v kateri je ta volilni 
odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti.) 
 
 
Predloge oddate na Mestni občini Maribor, Mestna volilna komisija, II. nadstropje, (tajništvo službe 
za delovanje mestnega sveta, soba 238) ali skenirane po e-pošti na naslov 
rosana.klancnik@maribor.si.  
 
 
Lep pozdrav.  
            TAJNICA  

MESTNE VOLILNE KOMISIJE  
                                                                                                                          Rosana KLANČNIK, l.r. 

 

mailto:rosana.klancnik@maribor.si

