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POZIV POLITIČNIM STRANKAM V OBČINI ŠENČUR, DRUGIM ORGANIZACIJAM
OBČANOV V OBČINI IN OBČANOM ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA
IMENOVANJE PREDSEDNIKOV, ČLANOV VOLILNEGA ODOBRA IN NJIHOVIH
NAMESTNIKOV ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET, VOLITVE ŽUPANA IN
SVETE KRAJEVNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR
(LOKALNE VOLITVE 2014)
Na podlagi 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo UPB3, 45/08-ZLV-H in 83/12) Občinska volilna komisija Občine
Šenčur poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da
najkasneje do četrtka, 31.7.2014 na sedež Občinske volilne komisije, Kranjska
cesta 11, 4208 Šenčur, podajo predloge za imenovanje predsednikov, članov
volilnega odbora in njihovih namestnikov.
1. Predlogi se lahko podajo tudi po elektronski pošti tajnici Občinske volilne
komisije Mariji Cankar, obcina.tajnik@sencur.si ali v Sprejemno pisarno
Občine Šenčur v zaprti kuverti. Če je kuverta poslana po pošti, se šteje, da je
pravočasna v primeru, ko je s priporočeno pošiljko oddana na pošti zadnji dan
roka za oddajo predlogov.
2. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed
občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini Šenčur. Volilni odbor sestavlja
sestavlja 6 članov (predsednik, dva člana in njihovi namestniki).
3. 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 za vsakega od kandidatov za predsednika in
člana volilnega odbora oziroma njune namestnike priložiti pisno izjavo, da oseba
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 drugem odstavku 2. člena tega
poziva, 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
drugem odstavku 2. člena tega poziva.

Poziv se objavi na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si v rubriki Lokalne
volitve 2014 z dne 21.7.2014.
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