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Opomba:  Potrdilo se piše v dveh izvodih  
 
 

P O T R D I L O  

 
Občinska volilna komisija občine Laško potrjuje, da je (ime in priimek, naslov ter svojstvo osebe) 

______________________________________________________________________________,  

 

predložil dne _________________ 2019, ob __________ uri pri tej komisiji 

 

 

A. 

 

Kandidaturo za naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti ____________________________, 

ki jo je določil predlagatelj: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

 

Kandidaturi oziroma listi kandidatov je priloženo (obkroži):  

a) soglasje kandidata (ov) 

b) seznam volivcev, ki so določili kandidaturo s podpisovanjem  

c) pravila politične stranke  

d) zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo oz. liste kandidatov   

e) seznam članov stranke, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih)  

f) drugo:  

• znak stranke ______________________ 

• _________________________________ 

• _________________________________ 

 

Ob pregledu vloge je bil predlagatelj opozorjen na naslednje formalne pomanjkljivosti: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Opomba: če je predlagatelju določen rok iz drugega odstavka 56. člena ZVDZ, se vpiše tudi do kdaj mora 

pomanjkljivosti odpraviti.  

 
Ob vložitvi kandidature oziroma liste kandidatov  je bil vlagatelj opozorjen na naslednja 

dejstva oz. okoliščine:  

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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B. 

 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji je 
kandidat/predlagatelj/predstavnik/organizator volilne kampanje sporočil podatke o organizatorju 
volilne kampanje. (kdo je organizator, odgovorno osebo organizatorja, podatke o odprtju posebnega 
transakcijskega računa – številka računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa – 
vse v prvem odstavku 17. člena ZVRK).  
 

DA   NE 
 
Če NE: Vlagatelj je bil opozorjen, da mora sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in ustrezne 
podatke.  
 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
V Laškem, dne _______________ 2019 
 
Številka: 041-01/2019 
 
 
Podpis vlagatelja, s katerim potrjuje prejem  
potrdila in s tem soglaša z njegovo  vsebino: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
      Žig        
        Občinska volilna komisija Laško  
        Mestna ulica 2, 3270 Laško   
        Podpis osebe, ki je prevzela  

kandidaturo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno:  
� vlagatelj – osebno   
� v zadevo 


