J A V N I P O Z I V
K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV
NA REDNIH LOKALNIH VOLITVAH DNE 20. NOVEMBRA 2022
Občinska volilna komisije Občine Cerkno (v nadaljevanju: OVK) skladno s tretjim odstavkom 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) poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da
posredujete predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov,
za izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo dne 20. novembra 2022.
Predloge posredujte najkasneje do četrtka, 15. 9. 2022.
Volilni odbor sestavlja 6 članov in sicer predsednik in njegov namestnik ter dva člana in njegova
namestnika. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov,
ki imajo stalno prebivališče v občini in imajo volilno pravico.
Član volilnega odbora ne more hkrati kandidirati na volitvah, prav tako ne morejo biti člani volilnih
odborov predstavniki oziroma zaupniki kandidatov. 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 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.
Zakon o lokalnih volitvah v 114.a členu določa, da se z globo 600 evrov kaznuje za prekršek posameznik,
ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s
kandidatom, oziroma posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem
ali drugem razmerju.
Za lokalne volitve bodo v občini določena sledeče volišča:
Volišče št. 1 v LTO Laufar Cerkno, Močnikova ulica 2,
Volišče št. 2 Osnovni šoli Cerkno - višja stopnja, Bevkova ulica 26,
Volišče št. 5 v Mlekarni Planina,
Volišče št. 6 v Mlekarni Labinje,
Volišče št. 8
v Domu krajanov Bukovo,
Volišče št. 9
v Stari mlekarni Zakojca,
Volišče št. 10 v Osnovni šoli Dolenji Novaki,
Volišče št. 11 v Osnovni šoli Orehek,
Volišče št. 12 v Večnamenskem objektu Lazec,
Volišče št. 14 v Stari vojašnici Kladje,
Volišče št. 15 v Jagrščah št. 2 - stavba Rejc,
Volišče št. 16 v Policah št. 10 - stavba Makuc,
Volišče št. 18 na Okrepčevalnici Kurn'k, Reka 1a,
Volišče št. 19 v Gasilskem domu Šebrelje,
Volišče št. 21 v Večnamenskem objektu v Počah,
Volišče št. 23 v Kulturnem domu Ravne,

Volišče št. 24 v Gasilskem domu Zakriž,
in Občina Cerkno - volišče za predčasno glasovanje (v sredo 16. 11. 2022 in v četrtek 17. 11. 2022).
Predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov, skupaj z
obveznima prilogama, posredujte po pošti na naslov: Občina Cerkno, Občinska volilna komisija,
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali po e-pošti: obcina@cerkno.si.
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje!
Občinska volilna komisija
Občine Cerkno

Priloge:
-

Predlog za člana volilnega odbora
Soglasje in izjava člana volilnega odbora

