
P O Z I V  

K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH 
ODBOROV NA NADOMESTNIH VOLITVAH ŠTIRIH ČLANOV SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI GODEŠIČ 

Občinska volilna komisije Občine Škofja Loka poziva politične stranke, druge 
organizacije občanov v občini ter občane, da do četrtka, 13.11.2008, posredujete 
predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih 
namestnikov, za izvedbo nadomestnih volitev štirih članov sveta Krajevne skupnosti 
Godešič, ki bodo dne 11.01.2009. 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi 
namestniki. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo 
izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Člani volilnega odbora so lahko 
le osebe, ki imajo volilno pravico. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega 
organa. 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. 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.  

Za izvedbo nadomestnih volitev je na območju Krajevne skupnosti Godešič določeno 
eno volišče (Krajevna skupnost Godešič) ter volišče za predčasno glasovanje (na sedežu 
Občinske volilne komisije Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka) in posebno 
volišče, ki je dostopno invalidom (Varstveno delovni center Kranj, enota Škofja Loka, Stara 
Loka 31, Škofja Loka). Na vsakem volišču bo deloval 6-članski volilni odbor. Prosimo Vas, 
da v predlogu navedete, za katero volišče predlagate kandidate. 

  Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika in 
člana volilnega odbora oziroma njune namestnike obvezno priložiti: 

1. njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in  
2. njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi 

kandidatur obvestil volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s 
kandidatom.  
Posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne občinske volilne komisije o 

sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali če poda lažno izjavo o tem, da s 
kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, se kaznuje za prekršek, z globo 600 
eurov. 



Predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih 
namestnikov, skupaj z obveznima prilogama, posredujte na naslov: Občina Škofja Loka, 
Občinska volilna komisija, Poljanska cesta 2, Škofja Loka. 

 
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje! 
         Občinska volilna komisija  
              Občine Škofja Loka 
 
PRILOGA: 

- instruktivni obrazec – SOGLASJE 
- instruktivni obrazec – IZJAVA 

 
 

Instruktivni obrazec - SOGLASJE 
 
 
 
 

S O G L A S J E  
 

K IMENOVANJU V VOLILNI ODBOR 
 
 

PRIIMEK IN IME:________________________________________________________ 
 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: _____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
soglašam k imenovanju za (obkrožite funkcijo, h kateri dajete soglasje) 

• predsednika volilnega odbora 
• namestnika predsednika volilnega odbora 
• člana volilnega odbora 
• namestnika člana  volilnega odbora 

na nadomestnih volitvah štirih članov sveta Krajevne skupnosti Godešič, ki bodo dne 
11.01.2009. 
 
 
         Podpis 
 
       _____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Instruktivni obrazec - IZJAVA 
 
 
 

I Z J A V A  
 
 

 
PRIIMEK IN IME:________________________________________________________ 
 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: _____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
izjavljam, da bom najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur obvestil Občinsko 
volilno komisijo Občine Škofja Loka o sorodstvenem ali drugem razmerju (zakonec, 
zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti, oče, mati, otrok, sestra ali 
brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan) 
s katerim od kandidatov na nadomestnih volitvah štirih članov sveta Krajevne skupnosti 
Godešič, ki bodo dne 11.01.2009. 
 
 
          Podpis: 
 
         ______________________ 


