LOKALNE VOLITVE 2018

OBČINA RIBNICA

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)

_______________________________________________________________________________
(številka osebnega bančnega računa kandidata; številka se začne: SI56….)

_______________________________________________________________________________
(naziv in sedež banke)

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 ipd.):
_______________________________________________________________________________
Izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora, najpozneje v treh dneh po javni
objavi kandidatur in list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo, če bi bil v
sorodstvenem ali drugem razmerju's kandidatom, o katerem se glasuje na voliščih v Občini Ribnica.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Izjavljam, da soglašam in dajem izrecno privolitev za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov
za potrebe imenovanja in izvrševanja nalog za izvedbo rednih lokalnih volitev. 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.
Kraj:

__________________

Datum:__________________

Podpis kandidata:

četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV): »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.«
114. a člen ZLV določa, da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek član volilnega odbora, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o
sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom (peti odstavek 37. člena ZLV) oz. član volilnega odbora, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s
kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju (sedmi odstavek 37. člena ZLV).

