
PRAVNE PODLAGE IN POJASNILA 
(PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV) 

 
 

 
Tretji odstavek 37. člena ZLV: 
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih dneh po 
razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih 
namestnikov občinski volilni komisiji. 
 

→ Rok za vlaganje predlogov za imenovanje članov volilnih odborov se izteče dne 
20. April 2012 

 
Četrti odstavek 37. člena 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.  
 
Peti odstavek 37. člena ZLV: 
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, določenim v prejšnjem odstavku. 

 
 

→ Posameznik, ki v določenem roku (v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma 

list kandidatov) ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali 
drugem razmerju s kandidatom krši peti odstavek 37. člena in stori prekršek 
po 1. točki prvega odstavka 114.a člena ZLV  

 
 
 
Sedmi odstavek 37. člena ZLV: 
Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v sorodstvenem ali 
drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena, preneha funkcija v volilnem odboru, 
pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega predsednika oziroma člana volilnega 
odbora ali njunega namestnika. Kandidat za nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma 
člana ali njunega namestnika mora priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in 
pisno izjavo o tem, da ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega 
člena. 

 
 

→ Posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v 
sorodstvenem ali drugem razmerju krši sedmi odstavek 37. člena in stori 
prekršek po 2. točki prvega odstavka 114.a člena ZLV  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH 
 

37. člen 
 

1. Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. 
 

2. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki 
imajo stalno prebivališče v občini. 
 

3. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko najpozneje v desetih 
dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanja predsednika in članov volilnega 
odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji. 
 

4. 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. 
 

5. 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, določenim v prejšnjem odstavku. 
 

6. Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov iz tretjega odstavka tega člena za vsakega od 
kandidatov za predsednika in člana volilnega odbora oziroma njune namestnike 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. 
 

7. Predsedniku, članu volilnega odbora in njunemu namestniku, ki je s kandidatom v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena, preneha 
funkcija v volilnem odboru, pristojna volilna komisija ga razreši in imenuje nadomestnega 
predsednika oziroma člana volilnega odbora ali njunega namestnika. Kandidat za 
nadomestnega predsednika volilnega odbora oziroma člana ali njunega namestnika mora 
priložiti pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor, in pisno izjavo o tem, da ni v 
sorodstvenem ali drugem razmerju, določenem v četrtem odstavku tega člena. 

 
III.a KAZENSKA DOLOČBA 

114.a člen 
 
 

Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek: 
 
1.  posameznik, ki v določenem roku ne obvesti pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali 
drugem razmerju s kandidatom (peti odstavek 37. člena), 
 
2.  posameznik, ki poda lažno pisno izjavo o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali 
drugem razmerju (sedmi odstavek 37. člena). 

 
Naloge prekrškovnega organa opravlja inšpektorat, pristojen za notranje zadeve. Pristojna občinska 
volilna komisija, ki ugotovi kršitve, mora prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o 
prekršku. 

 


