LOKALNE VOLITVE 2018

ZAHTEVA ZA VPIS V EVIDENCO VOLILNE PRAVICE DRŽAVLJANA RS,
PRIPADNIKA ROMSKE SKUPNOSTI
Podpisani__________________________________, EMŠO:_______________________________
(ime in priimek)

Naslov stalnega prebivališča:_________________________________________________________
Osebni dokument ____________________________ številka_______________________________
(osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)

Datum izdaje: ______________________
na podlagi Meril za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS – pripadnika romske skupnosti, katere je v
skladu z 12. členom ZEVP-2 (Uradni list RS, št. 98/13) z dne 20. 1. 2016 sprejel Svet romske skupnosti
Republike Slovenije, kot pripadnik romske skupnosti

VLAGAM
zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice pripadnika romske skupnosti
na podlagi naslednjih dejstev (obkrožite):
1. da v romski skupnosti živim vsaj 1 leto
2. da poznam romsko kulturo in obvladam romski jezik
3. da je vsaj enemu sorodniku do drugega kolena v ravni vrsti že priznana volilna pravica
pripadnika romske skupnosti

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
V Murski Soboti, dne _________________.
_______________________________
(podpis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODLOČITEV KOMISIJE ROMSKE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
Komisija romske skupnosti Mestne občine Murska Sobota organu, pristojnemu za vodenje evidence
volilne pravice državljana RS – pripadnika romske skupnosti, posreduje zahtevo za vpis, če volivec
izjavi, da izpolnjuje vsaj dva od treh pogojev:
-

da v romski skupnosti živi vsaj 1 leto
da pozna romsko kulturo in obvlada romski jezik
da je vsaj enemu sorodniku do drugega kolena v ravni vrsti že priznana volilna pravica
pripadnika romske skupnosti

Komisija romske skupnosti Mestne občine Murska Sobota je na podlagi podane zahteve
odločila:
-

da bo pristojni organ osebo vpisal v volilni imenik

-

da se oseba ne vpiše v volilni imenik iz razloga:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
in se ji izda odločba.

Kraj: _______________________
Datum: _____________________

(žig)
KOMISIJA ROMSKE SKUPNOSTI
Mestne občine Murska Sobota

Opombe:
Če je oseba nepismena, lahko njeno izjavo potrdita dve priči ali član komisije, pri čemer se njihova
izjava dopiše.
Če oseba ne razpolaga z veljavnim dokumentom, ki izkazuje njegovo identiteto, se njegova identiteta
lahko potrdi z izjavo priče.

