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ZADEVA: POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN ČLANOV VOLILNEGA 

ODBORA TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV 

 
Spoštovani. 

 

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki 

bodo 20.11.2022 ter na podlagi 37. 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) in 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Občinska volilna 

komisija Občine Ankaran objavlja Poziv k podaji predlogov za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora 

ter njihovih namestnikov. 

 

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu 

volitev (t.j. do 15.9.2022) 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. 

 

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. 

 

Pri imenovanju članov volilnih odborov se 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 politično pluralna sestava volilnih odborov. 

 

Z odličnim spoštovanjem! 

 

 

    

    

  mag. Ana Poljak  

  PREDSEDNICA OVK, L.R. 
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