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POZIV 
K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV ZA 

IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV DNE 20.11.2022 
 
Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič, je dne 20. 7. 
2022, na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 
US) razpisala redne volitve v občanske svete in redne volitve županov. Lokalne volitve bodo v 
nedeljo 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, 
se šteje 5. september 2022. 
 
V skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.  
 
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko Občinski volilni komisiji 
najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in 
članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov.  
 
 
Volilni odbori 
 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki (do sedaj šest 
članski odbor -  predsednik in dva člana ter namestniki). Za vsako volišče se imenuje najmanj en 
volilni odbor.  
 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo 
volilno pravico in stalno prebivališče v Občini Dobje.  
 
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 občinsko volilno komisijo v treh dne po javni 
objavi kandidatur o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.  
 
Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za člane volilnega odbora za vsakega od kandidatov za 
predsednika in člana volilnega odbora oz. njune namestnike priložiti pisno izjavo, da soglaša z 
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imenovanjem v volilni odbor, in njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi 
kandidatur obvestil volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom.  
 
Člani volilnega odbora ne morejo kandidirati na volitvah, ne morejo biti člani več kot enega 
volilnega organa in ne morejo biti predstavniki oz. zaupniki kandidatov.  
 
Vljudno vas pozivamo, da najkasneje do 15.09.2022 predložite Občinski volilni komisiji 
Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, svoje predloge za člane volilnih 
odborov in pri tem upoštevate zgoraj navedena dejstva. K predlogom predložite tudi soglasja 
kandidatov.  
 
Priožena obrazca služita kot pomoč pri posredovanju predlogov.  
 
 

Predsednik Občinske volilne komisije        
                 Občine Dobje   
       Bogomir Brložnik univ. dipl. prav    

           l.r.  
 
 
Priloga:  

- Instruktivni obrazec (Predlog za člana volilnega odbora) 
- Instruktivni obrazec (soglasje kandidata za VO)  

 
Objava:  

- Oglasna deska občine Dobje  
- Spletna stran občine Dobje  
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Soglasje kandidata za VO 
       LV-2022 

S O G L A S J E  
 
 
Podpisani/a (ime in priimek)  ............................................................................................, 
 
naslov stalnega prebivališča ............................................................................................, 
 
EMŠO…………...............................................................................,davčna številka ..............................................., 
 
Transakcijski račun…………...................................................................... odprt pri Banki ………..…......................, 
 
telefonska številka  .................................. *elektronski naslov: .................................................................................  
*Sklep o imenovanju v volilni odbor bo imenovanim poslan po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v tem 
soglasju. 
 

soglašam kot kandidat za predsednika / člana volilnega odbora oziroma namestnika predsednika / nam. 

člana volilnega odbora, da soglašam z imenovanjem v volilni odbor na lokalnih volitvah 2022 

za volišče................................................................................................................. ………………… 

(kraj in zgradba) 
 
- v volilni enoti občine Dobje  
  
 

v Občini Dobje,  predlagan s strani politične stranke / druge organizacije občanov v občini / občanov   

……………………..………………………………………………………………….………  

 (ustrezno obkroži predlagatelja in dopolni z imenom predlagatelja) 
 

 
Podpisani prav tako s podpisom izjavljam, da bom na podlagi 37. člena Zakona o lokalnih volitvah najpozneje v 3 
dneh po javni objavi kandidatur obvestil Občinsko volilno komisijo Občine Dobje o sorodstvenem ali drugem 
razmerju s kandidatom (Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, 
sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali 
registrirani istospolni partnerski skupnosti.).  
 
Seznanjen sem, da je po Zakonu o lokalnih volitvah prekršek, če v določenem roku ne obvestim volilne komisije o 
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali če podam lažno pisno izjavo, da s kandidatom nisem v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, za kar je predpisana globa v višini 600 EUR. 
 
Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občinski volilni komisiji Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri 
Planini, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v izjavi. Seznanjen/-a sem s pravico 
do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti 
podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. 
 

 
V (kraj) ..............................................……………........, dne .......................... 
 
        podpis      
       ...................................................... 
 
 

Občinska volilna komisija se obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala izključno v namene, določene s 
predpisi, ki urejajo finančno poslovanje in varovanje osebnih podatkov.  
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IZJAVA 

 
Spodaj podpisani _______________________________________, s stalnim prebivališčem  
 
__________________, davčna številka: ____________________ izjavljam, da (ustrezno obkrožite): 
 

1. sem zaposlen za polni delovni čas oz. zavarovalni čas 
2. sem upokojen in dobivam pokojnino iz RS ali v drugi članici EU 
3. sem samozaposlen (s.p.) za polni delovni čas oz. zavarovalni čas 
4. sem družbenik in zavarovan za polni delovni čas oz. zavarovalni čas 
5. sem kmet in zavarovan za polni delovni čas oz. zavarovalni čas 
6. sem brezposelna oseba in dobivam na osnovi zakona o urejanju trga dela nadomestilo oz. sem 

zavarovan za polni delovni čas na osnovi podlag v drugih predpisih 
7. sem prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oz. zavarovalni čas 
8. sem tuj državljan (nerezident), redno zaposlen v tujini (priloga obrazec A1) 
9. sem slovenski državljan, redno zaposlen v tujini (priloga obrazec A1) 
10. sem mladoletna oseba do 15. starosti 

 
 

11. sem brezposelna oseba brez nadomestila oz. nisem vključen v zavarovanje za polni delovni čas 
(18. čl. ZPIZ-2) 

12. sem upokojen in dobivam pokojnino iz tretjih držav 
13. sem zaposlen za krajši delovni oz. zavarovalni čas 
14. sem samozaposlen (s.p.) za krajši delovni oz. zavarovalni čas 
15. sem družbenik in zavarovan za krajši delovni oz. zavarovalni čas 
16. sem kmet in zavarovan za krajši delovni oz. zavarovalni čas 
17. sem tuj državljan (nerezident), nezaposlen 
18. sem otrok po 15. letu starosti (učenec, dijak, študent) 
19. sem tuj državljan (nerezident), redno zaposlen v tujini (brez obrazca A1) 
20. sem slovenski državljan, redno zaposlen v tujini (brez obrazca A1) 

 
V primerih: 
Od 1 – 10 se 15,5% pokojninski prispevek ne obračuna 
Od 11 – 20 se 15,5 % pokojninski prispevek obračuna 
 
 Skladu z 18. členom ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja 
opravljajo delo in sicer tiste osebe, ki niso uživalci pokojnine, ne opravljajo začasnega in občasnega dela 
dijakov preko študentskih servisov, niso obvezno zavarovane za polni delovni čas ali so obvezno 
zavarovane s krajšim delovnim časom. Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom izplačevalcu podati 
pisno izjavo, na kateri ustrezno označi svoj status. Izjava velja do preklica. Zavarovanec je dolžan pred 
izplačilom sporočiti vsako spremembo podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za zavarovanje na 
podlagi dela v okviru drugega delovnega razmerja. 
 
Fizična oseba je odgovorna za pravilnost podatkov. 
  
 
Kraj in datum: ________________                                                      Podpis:  
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

OBČINE DOBJE 
 
 
 

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 

 
Naziv/ime predlagatelja (politična stranka, druga organizacija občanov v občini, občan Občine Dobje): 
 
 
 
predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi funkcijo npr. za predsednika volilnega odbora, za 
člana volilnega odbora ali namestnika predsednika ali člana volilnega odbora) na volišču: 
 
 
1. s sedežem v/na/pri: ______________________________________________ 
 
2. kjerkoli v občini 
 
3. za posebno volišče (predčasno)  
 
USTREZNO OBKROŽITE 
 
 
 
Naslednjega volivca/volivko: 
 
 
Ime in priimek: ____________________________________,  
 
datum rojstva: __________________,  
 
naslov stalnega prebivališča: __________________________________________. 
 
 
Predlogu prilagamo soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora in pisno izjavo 
predlaganega kandidata, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil Občinsko 
volilno komisijo Občine Dobje, če bo v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem 
se glasuje na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor. 
 
 
                                                                                             Podpis predstavnika predlagatelja: 
 
                                                                                            ___________________________ 
 
 
Datum: ____________ 
 
 

OBČINA DOBJE • Dobje pri Planini 26 • 3224 DOBJE PRI PLANINI • SLOVENIJA •  
TEL.: (03) 746-60-30; e-naslov: obcinadobje@siol.net 

https://dobje.si/  


