
PREDLOGI ZA IMENOVANJE ČLANOV V VOLILNI ODBOR 
 
 
Dne 24. 6. 2014, je predsednik Državnega zbora razpisal lokalne volitve v občinski 

svet in župana, ki bodo 5. oktobra 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči 

roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014. 

Na osnovi 37. člena Zakona o lokalnih volitvah, lahko politične stranke, druge 

organizacije občanov v občini ter občani, najpozneje v desetih dneh po razpisu 

volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in dveh članov volilnega 

odbora ter njihovih namestnikov. Pri tem je potrebno dosledno upoštevati določila 37. 

člena omenjenega zakona glede sorodstvenega razmerja s kandidati (četrti odstavek 

37. člena ZLV). 

V občini Cerkvenjak so za lokalne volitve predvidena 4 redna volišča, 1 volišče za 

predčasne volitve, 1 volišče dostopno invalidom in 1 volišče na katerem se ugotavlja 

izid glasovanja po pošti. Volilni odbor za vsako volišče sestavlja šest članov  

(predsednik in dva člana ter njihovi namestniki). 

Prosim, da predloge za imenovanje članov v volilne odbore podate najkasneje deset 

dni po razpisu volitev, to je do 31. 7. 2014, na sedež Občinske volilne komisije, 

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. K vsakemu predlogu za imenovanje člana v volilni 

odbor, je potrebno priložiti podpisano izjavo kandidata o strinjanju z imenovanjem v 

volilni odbor in izjavo, s katero se predlagani kandidat zaveže, da bo o morebitnem 

svojem sorodstvenem razmerju s kandidatom, najkasneje v treh dneh po objavi 

kandidatur obvestil Občinsko volilno komisije Občine Cerkvenjak.  

 
 
 

IZVLEČEK 
iz Zakona o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Ur. list RS, št. 94/07, 45/08 in83/12): 
  
37. člen  
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. 
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 imenovanja predsednika in 
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. 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.  
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. 
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov iz tretjega odstavka tega člena za vsakega od 
kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike 
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 pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s 
kandidatom, določenem v četrtem odstavku tega člena.  
Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena, 
preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje 
nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. 
Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega 
namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in 
pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem 
odstavku tega člena. 
 
114. a člen  
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.  
 
 
 
           Občinska volilna komisija 
       Občine Cerkvenjak 


