OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2
1275 Šmartno pri Litiji
Šifra: 008-003/2010
Datum: 06.08.2010
POLITIČNIM STRANKAM IN
ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

POZIV ZA PODAJO KANDIDATUR ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV
Za potrebe izvedbe lokalnih volitev, ki bodo potekale 10.10.2010, mora Občinska volilna
komisija za vsako volišče imenovati volilni odbor. Za izvedbo lokalnih volitev v letošnjem
letu je bil sprejet sklep, v katerem je določenih 15 volišč (priloga).
Skladno z zakonodajo so lahko člani volilnega organa osebe, ki imajo volilno pravico. Nihče
ne more biti član več kot enega volilnega organa (npr. član občinske volilne komisije in član
volilnega odbora). Član volilnega organa ne sme hkrati kandidirati na volitvah. Če član
volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana v volilnem
organu. Člani volilnih organov ne smejo biti predstavniki oz. zaupniki list kandidatov.
37. člen Zakona o lokalnih volitvah natančno določa tudi druge pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati člani volilnih odborov:
Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, 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 objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, določenem v prejšnjem odstavku.
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov 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 objavi
kandidatur oziroma list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom (kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku).
Prosimo vas, da svoje predloge podate najkasneje do petka, 20.08.2010 do 13.00 ure, na
naslov Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji. Svoje predloge lahko podate po pošti oziroma jih osebno oddate v sobi št. 5
ali 6, na istem naslovu.
V predlogu navedite za katero funkcijo v volilnem odboru predlagate kandidata (predsednik,
namestnik predsednika, član oziroma namestnik člana)
S spoštovanjem,
Predsednica občinske volilne komisije:
Rosana Lemut Strle, l.r.
Priloga:

-

Sklep o določitvi volišč za lokalne volitve 2010

Poslati:
- političnim strankam zastopanim v občinskem svetu.
Objaviti:
- oglasna deska občine,
- uradna spletna stran Občine Šmartno pri Litiji,
- arhiv.

