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Spoštovane občanke in občani,  

v zvezi z razpisanimi Rednimi volitvami v občinske svete in redne volitve županov, vas Občinska volilna komisija seznanja s 

pozivom, ki ga prilagamo v tem izvodu občinskega glasila.  
 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2022 
 
 
V zvezi z razpisanimi Rednimi volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022 in z dnevom 
razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila- ponedeljek, 5. september 2022, vas Občinska volilna komisija seznanja 
s sledečim POZIVOM:  

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08, 83/12; v nadaljevanju ZLV-I) v 34. členu določa, da glasovanje na voliščih 
vodijo volilni odbori. Navedeni zakon v 37. členu1 določa, da politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko 
najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih 
namestnikov občinski volilni komisiji. 

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik, v skladu z določili zakona, 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.  

 

1 37. člen 

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. 

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

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, določenim v prejšnjem odstavku.  

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.  

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. 
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Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov priložiti njegovo pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po 
javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. 

Na podlagi navedenega Občinska volilna komisija Občine Apače poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter 
občane Občine Apače, da do vključno četrtka, 15.9. 2022, na naslov: Občinska volilna komisija Občine Apače, Apače 42 b, 9253 
Apače, posredujejo predloge kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov. Obvezna 
priloga: Predlog za člana volilnega odbora in  Izjava kandidata za člana volilnega odbora. 
 

Objava poziva in vseh obrazcev bo sledila na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si 
 

Obrazce prejmete lahko tudi v e- obliki: sporočilo pošljite na e- naslov: severin.sobocan@obcina-apace.si 
 
 

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji 39. seji, kije potekala 30. 8. 2022, med drugim sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, 
ki bodo potekale 20. 11. 2022. Sprejeli so tudi navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo lokalnih volitev. Obveščamo vas o 
volilnih opravilih- za mesec september:  
 

Rokovnik določa izvedbo sledečih volilnih opravil: 
 

• 5. september Teči začnejo roki za izvedbo volilnih opravil; v tem času ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani 
objavi število volilnih upravičencev v posamezni občini oziroma volilni enoti. Občinske volilne komisije javno objavijo 
potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane 
občinskega sveta v posamezni volilni enoti.  
 

• 5. september - 20. oktober Politične stranke določijo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov. 
Skupine volivcev določijo kandidature za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na 
predpisanih obrazcih. Volivci - pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter pripadniki romskih skupnosti 
določijo kandidature za izvolitev članov občinskega sveta - predstavnikov narodnih skupnosti in romskih skupnosti z dajanjem 
podpore na predpisanih obrazcih.  

 

• 12. september Občinske volilne komisije določijo volišča na območju občine (območja in sedeže volišč) in to sporočijo 
pristojnim izpostavam Geodetske uprave Republike Slovenije.  

 

• 15. september Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski volilni komisiji svoje 
predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Predsednik in člani volilnega odbora 
ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Ob vložitvi predlogov morajo 
predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh 
dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestili pristojno občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem 
razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bodo imenovani v volilni odbor.  
 

• 19. september Geodetska uprava Republike Slovenije uskladi območja volišč v registru prostorskih enot.  
 

• 25. september Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in ga pošlje upravni enoti 
na območju volišča v pregled v elektronski obliki.  
 

DVK je z namenom zagotovitve zakonitosti izvedbe lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, ter enotne uporabe določb Zakona 

o lokalnih volitvah sprejela tudi navodila, usmeritve in priporočila za občinske volilne komisije.  
 

Vsa obvestila, navodila lahko spremljate na spletni strani Občine Apače: www.obcina-apace.si, 
pod rubriko Lokalne volitve. 
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