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                                                                                                       F4   
                                                                                                          KANDIDATNA LISTA – FIZIČNE OSEBE  

                                                                                                                                          VOLITVE 2020 - INSTRUKCIJSKI OBRAZEC  

                                                                                                                                                                                                            

 
 

LISTA KANDIDATOV 
 ZA VOLITVE V  ORGANE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE, KI BODO 

DNE 17. MAJA 2020 
 
 

Za volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v prvi volilni skupini, ki 
bodo dne 17.05.2020 in sicer za volitve  (OBKROŽI):  
 
1. Članov sveta zbornice na volitvah v območni enoti ______________________________ 

2. Članov sveta območne enote  zbornice v območni enoti _________________________ 

 
 je: 

I. 
 

A. Ime predlagatelja: ________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
 
 (ime oz. naziv organa organizacije kmetov,ki je določil listo - zbor članov, svet društva,  

odbor ipd. - ali volivca, če gre za listo volivcev). 
 
 določil naslednjo listo kandidatov: 
 

II. 
 

B.  z imenom liste___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

C. V listo kandidatov je vpisanih _______________ kandidatov. 

                 (število) 
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D. Kandidati so: 
1.  Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 

2. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 

3. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 

4. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 

5. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

     

6. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 
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7. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

                 občina____________________________kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

           
8. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 

9. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 
10. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 
11. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 

 
12. Ime : ___________________________ priimek: _____________________________________ 
         evidenčna št. članstva KGZS (iz odločbe za odmero zborničnega prispevka): _______________  

         rojstni datum ________________________, s stalnim prebivališčem v: 

               občina ____________________________ 

    kraj _______________________________ 

    ulica _______________________________________________ hišna št. __________ 
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E. Predstavnik liste kandidatov je (to je oseba, s katero kontaktira Volilna komisija in ne sme biti 

kandidat): 

 _______________________________________________________     _____________________ 

      (ime in priimek)                              (leto rojstva) 

  ______________________________________________________________________________ 

  (točen naslov: občina, kraj, ulica, hišna št, poštna številka) 

      _________________________________                ___ ________________________ 

               (št. telefona - mobitel)                       (št. faxa) 

        e-mail: _________________________________________________ 

 
F. Listo kandidatov je s podpisi podprlo ________ volivcev*

 
 . Podpisi volivcev so priloženi. 

G. Listi so priložena soglasja kandidatov (obkroži): DA        NE    
 
H. Ker je listo kandidatov določila organizacija kmetov je priloženo tudi (obkroži): 

• potrdilo o vpisu v register organizacij 

• statut oziroma druga pravila, po katerih je bila določena lista kandidatov, 

• zapisnik o delu organa organizacije kmetov, ki je določil listo kandidatov. 
 

 

Kraj ___________________                  PODPIS PREDSTAVNIKA PREDLAGATELJA:**

Datum: __________________                          ___________________________   

 

  

 

                                                           
* Priloži se seznam volivcev iz volilne enote, ki podpirajo listo kandidatov. Če gre za organizacijo kmetov, mora 
listo podpreti najmanj 10 članov zbornice, če gre za listo volivcev pa najmanj 20 članov zbornice iz območja 
volilne enote oziroma območne enote. 
** Podpis osebe: zakoniti zastopnik organizacije kmetov, ki vlaga kandidatno listo. Če se kandidatura vlaga s 
podporo volivcev, pa podpis prvopodpisanega na seznamu podpornikov liste volivcev. 


