1987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H), Stran 5021.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave
Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-H), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-35
Ljubljana, dne 5. maja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-H)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 37.
členu dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»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.«.

2. člen
79. člen se črta.
3. člen
V 88. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ovojnice z glasovnicami morajo imeti poštni žig z datumom ali pa morajo biti ovojnicam
priložene listine, iz katerih je razviden datum njihove oddaje na pošto.
Glasovnice, ki so prispele po pošti, in katerih ovojnice niso opremljene na način, določen v
prejšnjem odstavku, so neveljavne.«.
4. člen
Za III. poglavjem se doda novo III.a poglavje in novi 114.a člen, ki se glasita:
»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.«.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/64
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EPA 1898-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
	
  

