
LOKALNE VOLITVE 2022 

SOGLASJE IN IZJAVA 

kandidata za člana volilnega odbora 

 

Podatki o kandidatu: 

Ime in priimek: _____________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: ________________________________ 

EMŠO: ______________________ 

Davčna številka: _____________________ 

Številka osebnega bančnega računa kandidata:_____________________________________ 

Naziv in sedež banke: _____________________________________ 

Telefonska številka: _____________________ Elektronski naslov: _____________________________ 

 

- soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih lokalnih volitvah 2022 

(volitve župana, volitve v občinski svet, volitve v svete krajevnih skupnosti)  

 

kot kandidat naslednjega predlagatelja: _______________________________________________ 
                (vpišite ime politične stranke, druge organizacije občanov v občini ali občana) 
in 

 

- 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 Občine Tržič, če bi bil v 

sorodstvenem ali drugem razmerju1 s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega 

bom imenovan v volilni odbor. 

 

Datum: _________________ 

      Podpis kandidata: ______________________ 

 

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 04 5971 510, obcina@trzic.si, bo kot upravljavec osebnih podatkov, osebne podatke 

(kontaktne podatke, EMŠO, davčno številko, podatke potrebne za izplačilo nadomestila) članov volilnih odborov obdelovala 

za namen imenovanja volilnih odborov za lokalne volitve 2022 ter za izplačilo enkratnega nadomestila za opravljanje funkcije 

na lokalnih volitvah 2022.  Pravna podlaga za obdelavo je zakon (45.a. člen Zakona o lokalnih volitvah). Osebni podatki bodo 

v skladu z zahtevami zakonodaje posredovani javnim organom (FURS, ZPIZ, ZZZS). Občina bo obdelane osebne podatke hranila 

5 let. Kandidat ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje 

pravice lahko uveljavlja tako, da svojo vlogo naslovi na kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov Denis Balažič, 

tel. št. 02 620 98 40, dpo@trzic.si. V primeru, da želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih 

podatkov vložiti pritožbo pri nadzornem organu lahko to storite pri Informacijskemu pooblaščencu, na naslovu: Informacijski 

pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. 

                                                           
1 Četrti odstavek 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17; v nadaljevanju: ZLV) določa, da 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 posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne 
komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom (peti odstavek 37. člena), ali posameznik, ki poda lažno pisno 
izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju (sedmi odstavek 37. člena). 


