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POL|TIENE STRANKE,
KRAJEVNE SKUPNOSTI,
SAMOSTOJNE LISTE

ZADEVA: Poiasnila vlaqateliem kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve dne 18.
novembra 2018

1. Redne volitve iupana, Clanov obeinskega sveta in dlanov svetov krajevnih
skupnosti Obdine Poddetrtek so 18. novembra 2018. SKRAJNI ROK za vloiitev
kandidatur in list kandidatov za navedene volitve je 18. oktober 20'8 do 19. URE
in sicer neposredno pri Obdinski volilni komisiji, Tr6ka cesta 59, Poddetrtek.

2. Za volitve 2upana se vlaga kandidatura, za volitve v obdinski svet se vlagajo liste
kandidatov, za volitve dlanov sveta krajevne skupnosti pa prav tako kandidature.

3. Sestavo kandidature dolo6a zakon o lokalnih volitvah v 72. 6lenu (Uradni list RS, 5t
94t20O7 -UPB, 45t2O08, 83t2012, 68t2O17).

4. Kandidaturi za 2upana, za svet KS in listi kandidatov, ki jo vlagajo
a) politidne stranke, mora biti priloieno:

- zapisnik o delu stranke, ki je dolodil kandidaturo oz. listo kandidatov,
- priloga zapisnika - seznam udele2encev v delu organa stranke, ki so sodelovali pri

dolodanju kandidature, liste kandidatov - lahko tudi lista prisotnih z rubrikami: ime in
priimek, leto Ostva, naslov, podpis

- soglasje kandidata
- pravila politidne stranke
- v primeru skupne kandidature ved strank pa tudi sporazum o skupnem nastopanju na

lokalnih volitvah.

b) volivci s podpisovanjem, mora biti priloieno:
Kandidaturi za Zupana je potrebno prilo2iti najmanj 28 potrjenih obrazcev podpor
volivcev (obr.LV-l ), lo je 2 o/o od stevila volivcev v ob6ini, ki so glasovali v prvem krogu
Zupanskih volilev 2O14 (glas je oddalo 1371 volilnih upravidencev).



- Listi kandidatov za obdinski svet ie potrebno priloziti naimani 30 potrjenih obrazcev
podpor volivcev (Obr.LV-2), to je I o/o od Stevila volivcev v obdini na dan razpisa volitev,
ki imajo stalno prebivali5de v Obiini Pod6etrtek, volivci dr2avljani druge dr2ave dlanice
EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivaliSda v Republiki Sloveniji, pa zadasno
prebivaliS6e (na dan 03. 09. 20 '18 je v volilni enoti 2935 volilnih upravi6encev).

Obrazci podpor so na voljo na Upravni enoti, kjer se mora oseba, ki daje podporo kandidaturi
oziroma listi kandidatov osebno zglasiti in podpisati obrazec pred pristojnim organom, ki vodi
evidenco volilne pravice (kakor tudi na Krajevnih uradih). Potrjen obrazec se vrne volivcu, ki
ga sam da kandidatu oziroma predlagatelju.

Volivci, ki so bolni ali invalidi najkasneje 15 dni pred potekom roka za oddajo kandidatur oz.

list kandidatov podajo zahtevo za obisk uradne osebe na domu (po telefonu, po poiti, po
elektronski posti, pri demer zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati). Uradna oseba
Upravne enote preveri volilno pravico in izvede obisk na domu najkasneje 6 dni pred iztekom
roka za predlo2itev kandidatur oziroma list kandidatov. Potrjen obrazec volivec sam
posreduje naprej.

Volivci, ki so zadasno v tujini in volivci v institucijah, njihov podpis na obrazcu preveri in potrdi
uradna oziroma pooblaSdena oseba Diplomatsko konzularnega predstavni5tva oziroma
institucije. Volivec ta obrazec poslje kandidatu oz. predlagatelju, ki mora sam zagotoviti
dodatno potrditev na Upravni enoti.

- Kandidaturo za volitve elanov sveta krajevne skupnosti mora podpreti najmanj l0
volivcev. Seznam potrdi Ob6inska volilna komisija.

- soglasje kandidata.

5. Pojasnila pojmov in opozorila:
a) Predlagatelj je organ stranke (zbor dlanov stranke, obiinski/lokalni odbor stranke,

konvencija, konferenca, ipd.), ki je dolodila kandidaturo; de so kandidaturo dolodili
volivci, se vpise ime in priimek enega izmed volivcev s pripisom >in skupina
volivcev(.

b) Predstavnik kandidature je lahko oseba, ki ima volilno pravico, ne sme pa biti
kandidat (tretji odstavek 47. tlena Zakona o lokalnih volitvah). Podatke, kot so
telefonska 5tevilka in podobno, potrebuje obdinska volilna komisija zaradi hitrega
komuniciranja s predstavnikom.

c) V kandidaturi oziroma listi kandidatov je potrebno vpisati datum rojstva in ne le letnice
rojstva (72. dlen Zakona o lokalnih volitvah).

d) Podpisi na dokumentih kandidatur in list kandidatov oz. na prilogah ter soglasja
kandidatov morajo biti osebno podpisana in v originalu. Overitev podpisov zakon ne
zahteva. Ce ima organ stranke svojstvo pravne osebe, morajo biti dokumenti
pedateni oz. Zigosani.

6. Na leto5njih lokalnih volitvah v celoti velja 70. a 6len Zakona o lokalnih volitvah, ki doloda
oblikovanje kandidatnih list tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 %
kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter so kandidatke oziroma kandidati na
prvi polovici kandidatne liste razporejeni izmenidno po spolu. ee pa so na kandidatni listi
le tri kandidatke oziroma kandidati, pa mora biti najmanj en predstavnik vsakega od
spolov.

7. Na lokalnih volitvah imajo pravico kandidirati za obdinski svet drZavljani R Slovenije in
drZavllan druge driave dlanice Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje in
prijavljeno stalno prebivaliSde v R Sloveniji, oziroma potrdilo o prUavi prebivanja in
prUavljeno za6asno prebivaliSie v R Sloveniji, za lupana pa le drZavljani R Slovenije.



8. Na podlagi drugega odstavka 17. dlena Zakona o volilni in referendumski kampanji, so
vlagatelji kandidatur za Zupana in list kandidatov za obdinski svet, hkrati z vloZitvijo le-
teh 18. 10. 2018 (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja), dolzni obdinski volilni komisiji
sporoditi podatke o organizatorju volilne kampanje (odgovorno osebo, podatke o odprtju
posebnega transakcijskega taeuna za volilno kampanjo, ki obsegajo Stevilko ra6una,
naslov banke in naslov imetnika transakcijskega ra6una). Obdinska volilna komisija pa je
zbrane podatke dolZna posredovati Radunskemu sodii6u Republike Slovenije najpozneje
15 dni po dnevu glasovanja.

9. Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na
volitvah (do 03. 10. 2018) odpreti poseben transakcuski raiun z oznako >za volilno
kampanjo< in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

10. Obdinska volilna komisija je pripravila instruktivne obrazce, ki so prilozeni in jih
predlagatelji lahko bodisi neposredno uporabljajo oz. jih ustrezno prilagodijo svojim
pravilom- To velja 5e posebej za zapisnike o delu organa politi6ne stranke, ki je dolodil
kandidaturo. Veljavne so torej vse vloge, ki so sestavljene po dolodbah zakona.

Vsi obrazci so objavljeni pod rubriko OBRAZCI/INSTRUKTIVNI OBRAZCI.

Predsednica ObVK

Gabrij ela Omerzu Ge ipl. prav., l. r




