
 

 

PREDLOG ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 

Naziv/ime predlagatelja (politična stranka, društvo in druge organizacije občanov iz občine, skupina 
volivcev ali samopredlagatelj – občan): 

 
 

 

 

predlaga za člana volilnega odbora (lahko napišete tudi funkcijo npr. za predsednika volilnega odbora, 
za člana volilnega odbora ali namestnika predsednika ali člana volilnega odbora) na volišču: 

 
OBKROŽI! 

- s sedežem v/na :   

- v volilni enoti :   

- kjerkoli v občini 

- za posebno volišče (predčasno, itd.):   
 

naslednjega volivca/volivko: 
 

ime in priimek:   

datum rojstva:  , naslov stalnega prebivališča:   

 kontaktni podatki:  . 
 

Predlogu prilagamo soglasje predlaganega kandidata za člana volilnega odbora in pisno izjavo 
predlaganega kandidata, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil občinsko 
volilno komisijo, če bo v sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na 
volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor. 

 
 
 

Datum: Podpis predstavnika 

predlagatelja:     
 
 

 

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 

Občina Cerkno bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe lokalnih volitev na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; 
Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US). 



 

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, 
tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo 
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni občine, 
pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za 
dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava postopka ne 
bo možna. 

 
Predlagan kandidat ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve 
obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim 
varstvom pravic). 

 
Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, dostopnih na spletni strani Občine Cerkno. 


