OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE STARŠE
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax:
02 686 48 10
E-mail: obcina@starse.si

Številka: 041-1/2018-4
Datum: 3.9.2018
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 -ZLVH, 83/12 – ZLV-I in 68/17 – ZLV- J, v nadaljevanju ZLV), v povezavi z določbami Odloka o
določitvi volilnih enot v občini Starše (MUV, št. 17/2014) Občinska volilna komisija Občine
Starše objavlja
JAVNI POZIV
političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini Starše za predlaganje
kandidatov/kandidatk za imenovanje v volilne odbore za lokalne volitve 2018

I.
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da lahko
Občinski volilni komisiji Občine Starše (v nadaljevanju OVK:) najpozneje do četrtka 13.
septembra 2018 podajo svoje predloge kandidatov/kandidatk za imenovanje predsednikov
in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov za volišča, ki bodo delovala na območju
občine Starše na lokalnih volitvah 2018.
Predloge s prilogami pošljite do zgoraj navedenega termina na naslov: Občinska volilna
komisija Občine Starše, Starše 93, 2205 Starše s pripisom: »Predlogi za volilne odbore«.

II.
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov/kandidatk za predsednike
in člane volilnih odborov oz. za njihove namestnike priložiti obrazec in njegovo pisno izjavo,
da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v 3 (treh)
dneh po javni objavi kandidatur za župana oz. list kandidatov za člane občinskega sveta oz.
člana sveta krajevnih skupnosti obvestil pristojno OVK o sorodstvenem ali drugem razmerju
s kandidatom.
Obrazec predloga in pisne izjave kandidata/kandidatke za imenovanje v volilni odbor je
sestavni del tega javnega poziva ter ju je možno dobiti na sedežu OVK ter na spletni strani
Občine Starše.
O b r a z l o ž i t e v:
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori (1. odst. 34. člena ZLV). Za vsako volišče se
imenuje najmanj en volilni odbor (2. odst. 34. člena ZLV), ki ga sestavljajo predsednik in
parno število članov ter njihovi namestniki (1. odst. 37. člena ZLV). Predsednik in člani
volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno
prebivališče v občini (2. odst.37. člena ZLV).
V skladu z določilom 38. in 41. člena ZLV imenuje volilne odbore občinska volilna komisija.
Volilni odbori se imenujejo za vsake volitve (2. odst. 38. člena ZLV).
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v 10.
(desetih) dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov
volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji (3. odst. 37. člena 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 (4. odst. 37. člena ZLV).
Oseba, imenovana v volilni odbor, je dolžna obvestiti pristojno volilno komisijo v 3 (treh)
dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, določenem v 4. odst. 37. člena ZLV. V skladu z določilom 6. odst.
37. člena ZLV mora predlagatelj ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za
predsednike in člane volilnih odborov oz. za njihove namestnike priložiti njegovo pisno
izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v
3 (treh) dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno OVK o
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenem v 4. odst. 37. člena ZLV.
Glede na določilo 7. odst. 37. člena ZLV predsedniku, članu volilnega odbora in njegovemu
namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v 4. odst.
37. člena ZLV, preneha funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in
imenuje nadomestnega predsednika oz. člana volilnega odbora ali njunega namestnika.
Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oz. člana ali njunega namestnika
mora predložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in pisno izjavo o tem,
da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v 4. odstavku 37. člena ZLV.
V skladu z določilom 114.a člena ZLV se z globo 600,00 EUR kaznuje za prekršek
posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom. Prav tako se v tej višini kaznuje posameznik, ki poda lažno
izjavo o tem,da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju. 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.
Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s tem zakonom niso urejena, veljajo
določbe Zakona o volitvah v državni zbor – v nadaljevanju ZVDZ, (45. člen ZLV). V skladu s
25. členom ZVDZ član volilnega organa ne more biti hkrati kandidat na volitvah. Če član
volilnega organa sprejme kandidaturo, mu pa zakonu preneha funkcija člana v volilnem
organu. Prav tako člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oz. zaupniki list
kandidatov (3.odst. 25. člena ZVDZ). V skladu s 3. odstavkom 41. člena ZVDZ se pri
imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list
kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občinski svet izvoljeni kandidati in sicer po vrstnem
redu glede na število izvoljenih kandidatov, pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb,
nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov tako, da je
zagotovljena politična pluralna sestava volilnih odborov. Če predlogov ni ali jih je premalo, se
za manjkajoče člane določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne
skupnosti.
Predlagatelje pozivamo, da zgoraj navedeno upoštevajo pri podaji svojih predlogov
ter da o tej vsebini seznanijo kandidate, ki jih bodo predlagali v imenovanje za volilne
odbore.

Predsednik OVK Občine Starše
Marjan PREMZL, univ.dipl.prav.

Pripravila:
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Tajnica OVK
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