
vsa volišča 
INSTRUKTIVNI OBRAZEC 

 
SEZNAM ZAUPNIKOV KANDIDATA OZ. LIST KANDIDATOV 

(47. ČLEN ZLV) 
 

A. 
 
Naziv sporočitelja podatkov: _________________________________________________________ 

                               (predstavnik kandidata oz. liste kandidatov) 

 
Kontaktni podatki za primer, če bi bilo potrebno sporočilo dopolniti: (telefon, gsm, e-naslov)  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

B. 
 

Skladno z določbami drugega odstavka 47. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) sporočamo Občinski 
volilni komisiji Občine Gorje seznam zaupnikov za volitve (ustrezno obkrožiti) 
 

A) ŽUPANA  
B) ČLANA OBČINSKEGA SVETA 

 
za naslednja volišča: 
 

 za PREDČASNO volišče s sedežem Spodnje Gorje 208: 

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 
 
 
 

 za volišče VE 1 s sedežem Gostilna Kunavc, Krnica 21:  

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650


vsa volišča 
INSTRUKTIVNI OBRAZEC 

 

 za volišče VE 2 s sedežem OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44a: 

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 za volišče VE 3 s sedežem OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44a: 

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 za volišče VE 4 s sedežem Spodnje Gorje 208: 

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 za volišče VE 5 s sedežem Spodnje Gorje 208: 

 

Ime in priimek zaupnika: ________________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 za volišče VE 6 s sedežem Gasilski dom Podhom, Podhom 15: 

 

Ime in priimek zaupnika: _______________________________________________________,  

 

naslov ____________________________    Rojstni podatki: ____________________________ 



vsa volišča 
INSTRUKTIVNI OBRAZEC 

 

Vrsta osebnega dokumenta ________________; reg. št. osebnega dokumenta______________ 

 

 

 
 

Datum:       PODPIS predstavnika kandidata  
                                                                                                         oz. liste  kandidatov: 
 
_____________________                                         _________________________________ 
 
 
 
OPOMBA: Sporočilo je potrebno posredovati občinski volilni komisiji najkasneje do ponedeljka, 
14. novembra 2022. Zaupniki skrbijo za interese kandidata oz. liste kandidatov pri delu volilnega 
odbora na samem volišču, vendar ne smejo opraviti nobenega volilnega opravila za kandidata oz. 
listo. Zaupnik kandidata oz. liste kandidatov ne sme biti kandidat in mora biti vpisan v evidenco 
volilne pravice v občini oz. v volilni enoti v kolikor gre za zaupnika kandidata za člana obč. sveta. 


