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PREDMET: Predlogi za imenovanje volilnih odborov 

Predsednik državnega zbora je razpisal redne volitve za člane občinskih svetov in za 
župane (URL RS št 48/2018). Lokalne volitve bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za 
dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila se šteje ponedeljek, 
03.09.2018. 

V skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah (URL. RS št 94/2007- ZLV UPB3, 45/2008, 
83/2012, 68/2017; v nadaljevanju: ZLy) glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. 

Politične stranke, društva in druge organizacije občanov v občini ter občani, lahko 
najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev podajo svoje predloge za imenovanje 
predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov občinski volilni 
komisiji. 

Volilni odbori 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. Za 
vsako volišče se imenuje najmanj en volilni odbor. Predsednik in člani volilnega odbora 
ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. 
Volilne odbore imenuje občinska volilna komisija. 

Pri sestavi volilnih odborov mora biti zagotovljena nepristranskost v razmerju do 
kandidatov na lokalnih volitvah. 37. člen ZLV tako določa: 

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 pristojno občinsko volilno komisijo 
v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem 
ali drugem razmerju s kandidatom. Če tega ne stori ali če o tem poda lažno izjavo, se jo 
lahko kaznuje za prekršek z globo 600 EUR. 



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 
(instruktivni obrazec v prilogi). 

Predlogov, katerim ne bo priloženo soglasje kandidatov, OVK pri imenovanju 
volilnih odborov ne bo upoštevala. 

Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, 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 s kandidatom. 

Volilni odbor na volišču vodi glasovanje in ugotavlja izid glasovanja na tem volišču. Med 
drugim skrbi za pripravo volišča, pravilnost glasovanja, za red in mir na volišču, da sta 
omogočeni svoboda in tajnost glasovanja, ugotavlja volilno pravico volivcev po volilnem 
imeniku. 

Člani volilnih odborov torej ne morejo kandidirati na volitvah, ne morejo biti člani več  
kot enega volilnega odbora in ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki kandidatov. 

V skladu s 45. a členom ZLV imajo predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi 
namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o 
razpisu volitev za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v višini treh 
dnevnic za službeno pot v domovini v celodnevnem trajanju, v skladu z aktom vlade, s 
katerim se določa višina dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo. Predsednik in 
namestnik predsednika volilnega odbora sta za vsako glasovanje upravičena do 
dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice. 

Predvidena volišča 

VOLIŠČE ŠT. IME VOLIŠČA SEDEŽ VOLIŠČA 
212001 Gasilni dom Ševnica Ševnica 22, 8233 Mirna 
212002 Osnovna šola Mirna L Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna 
212003 Dom Partizan Mirna Sokolska ulica 2, 8233 Mirna 
212004 Osnovna šola Mirna II. Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna 
212005 Gasilni dom Selo Sajenice 12, 8233 Mirna 
212901 Občina Mirna- 

predčasno glasovaje 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

brez številke Občina Mirna - leteči VO 
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Občinska volilna komisija poziva, da najkasneje do četrtka, 13.09.2018 predložite svoje 
predloge za člane volilnih odborov in njihove namestnike na naslov: Občinska volilna 
komisija Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna s pripisom: «PREDLOGI VO - NE 
ODPIRAJ!«. K predlogom obvezno predložite soglasja kandidatov (instruktivni obrazec 
v prilogi). 

predsednica OVK 
Stanka Hribar Žužek 

priloga: 
- 	instruktivni obrazec (predlog za člana VO) 
- 	instruktivni obrazec (soglasje kandidata za člana VO) 

objava: 
- na spletni strani Občine Mirna http://www.mirna.si  
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