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MIRNA 

SOGLASJE IN IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 

Ime in priimek kandidata: 	  

EMŠO: 	  DAVČNA ŠTEVILKA: 	  

STALNO PREBIVALIŠČE: 	  

(stalno prebivališče: kraj, ulica, hišna številka) 

(poštna številka) 	 (ime pošte) 

S156 

(številka osebnega bančnega računa kandidata in banka, pri kateri je odprt) 

Kontaktni podatki. 	  
(št. mobilnega telefona) 	 ( elektronski naslov) 

soglašam 

z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na lokalnih volitvah, ki bodo 18.11.2018, in za 

morebitni drugi krog volitev župana, kot kandidat naslednjega predlagatelja (vpišite ime npr. 

politične stranke, društva, občana ipd.): 

IZJAVE kandidata: 

Izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje v treh dneh 

po javni objavi kandidatur in list kandidatov, a najpozneje do 05.11.2018 obvestil občinsko 

volilno komisijo, če bi bil v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se 

glasuje na volišču, za katerega sem imenovan v volilni odbor. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in 

resnični. 



Zgoraj navedeni osebni podatki se zbirajo za naslednje namene uporabe: evidenca članov VO, 

kontaktni podatki za pošiljanje obvestil in obveščanje o delu VO, izvajanje plačil za udeležbo 

na lokalnih volitvah v letu 2018 (18.11.2018 in morebitni drugi krog volitev župana). 

Spodaj podpisani/a sem seznanjen/a z vsemi nameni uporabe osebnih podatkov in soglašam, 

da se navedeni osebni podatki za zgoraj navedene namene zbirajo, vodijo, posredujejo, 

uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo. 

Mirna, dne 

IME in PRIIMEK (izpolniti z velikimi tiskanimi črkami) 

lastnoročni podpis: 	  

Občina Mirna se obvezuje, da bo kot upravljavec osebnih podatkov navedene osebne podatke uporabila izključno za namene: imenovanja 
in evidence članov volilnih odborov, kontaktiranje s člani volilnih odborov in izplačilo enkratnega nadomestila za opravljanje dela na 
lokalnih volitvah v letu 2018, v namene, določene z zakoni, ki urejajo finančno poslovanje v organov v javnem sektorju Pravna podlaga za 
obdelavo podatkov je 45. a člen Zakona o lokalnih volitvah (URL RS št. 94/2007- uradno prečiščeno besedilo (ZLV- UPB3), 45/2008, 
83/2012, 68/2017). Organ podatke zbira in jih v skladu z določili 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (URI. RS št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo) ter 9. člena Uredbe 2016/679/2016 uporabi v finančnem poslovanju. 
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