
LOKALNE VOLITVE 
 

 

 

 

IZJAVA KANDIDATA ZA ČLANA VOLILNEGA ODBORA 
 
 

 
Ime in priimek kandidata: ______________________________________________ 

datum rojstva: ____________________, davčna številka: _____________________, 

naslov stalnega prebivališča: ___________________  ________________________. 

 
 

1. izjavljam, da soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo lokalnih 
volitev 2022, ki bodo 20. 11. 2022, 

 
 

1 izjavljam, da bom v primeru imenovanja za člana volilnega odbora,  
najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur in list kandidatov 
obvestil Volilno komisijo Občine Razkrižje, če bi bil v sorodstvenem ali drugem 
razmerju1 s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za katerega sem 
imenovan v volilni odbor.  

 
 
 
Datum:        Podpis kandidata za člana VO: 
 
 
 
 

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Občina Razkrižje 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.  
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 Razkrižje. 

 
1 4. 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.« 
 
114a. člen ZLV določa, da se z globo 600 EUR kaznuje za prekršek član volilnega odbora, ki v določenem roku ne obvesti 
pristojne volilne komisije o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, prav tako posameznik, ki poda lažno izjavo 
o tem, da s kandidatom ni v sorodstvenem ali drugem razmerju.  


