
                                                                                   

                                                                                    

Številka: 041-7/2018-6 
Datum: 4.  9.  2018 

 

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da do 

vključno 13. SEPTEMBRA 2018 posredujejo Občinski volilni komisiji Občine Bled 

predloge kandidatov za imenovanje volilnih odborov.   

Zakon o lokalnih volitvah v 37. členu določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni 

odbori. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed 

občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Politične stranke, druge organizacije 

občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo 

svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih 

namestnikov občinski volilni komisiji. Za dan razpisa volitev se šteje 3. 9. 2018. 

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov 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 

Občinsko volilno komisiji o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. 

Obrazec soglasja in izjave je priložen temu razpisu in je dostopen na spletni strani 

Občine Bled. Morebitne predloge posredujte na naslov Občina Bled, Občinska 

volilna komisija, Cesta svobode 13, Bled ali na naslov obcina@bled.si. 

Občinska volilna komisija bo, v skladu z določbami zakona, pri imenovanju članov 

volilnih odborov najprej upoštevala predloge političnih strank in neodvisnih list, s 

katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati, in 

sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov. Če bo predlogov premalo 

pa bo za manjkajoče člane določila predloge drugih organizaciji v občini in občanov. 

  

Predsednica Občinske volilne komisije Občine Bled:
  Danja Rus, univ. dipl. prav., l.r. 

 



                                                                                   

                                                                                   

 

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 

 
Ime in priimek kandidata ___________________________________________________________________________  

datum rojstva: ______________, naslov stalnega prebivališča: _____________________________________________  

telefon: __________________________, elektronski naslov:______________________________________________ 

davčna številka: _______________________________, EMŠO: ___________________________________________, 

številka osebnega bančnega računa kandidata ________________________________________________, odprt 

pri banki _______________________________________,  

 

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 in list kandidatov oziroma najpozneje do 5. 11. 2018, obvestil 

občinsko volilno komisijo, če bi bil v sorodstvenem ali drugem razmerju1s kandidatom, o 

katerem se glasuje na volišču, za katerega sem imenovan v volilni odbor.  

 

Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled, bo kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke 

(kontaktne podatke, datum rojstva, davčno številko, podatke potrebne za izplačilo nadomestila) 

članov volilnih odborov obdelovala za namen imenovanja volilnih odborov za lokalne volitve 

2018 ter za izplačilo enkratnega nadomestila za opravljanje funkcije na lokalnih volitvah 2018.  

Pravna podlaga za obdelavo je zakon (45.a. člen Zakona o lokalnih volitvah). Osebni podatki 

bodo v skladu z zahtevami zakonodaje posredovani javnim organom (FURS, ZPIZ, ZZZS). Občina 

bo obdelane osebne podatke hranila 5 let. Kandidat ima pravico do dostopa do osebnih 

podatkov, pravico do popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje pravice lahko uveljavlja 

tako, da svojo vlogo naslovi na naslov občine ali  e-naslov: obcina@bled.si .  

 

 

       Datum:                  Podpis kandidata za člana VO: 

________________                                               _________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1 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. člen določa, da se z globo v višini 600 EUR kaznuje za prekršek člana volilnega 
odbora, ki v zakonsko določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s 
kandidatom.  
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