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ZADEVA: Pojasnila vlagateljem kandidatur in list kandidatov za lokalne volitve dne
20. novembra 2022

1. Redne volitve zupana, clanov obcinskega sveta in clanov svetov krajevnih skupnosti 
Obcine Podcetrtek bodo 20. novembra 2022. SKRAJNI ROK za vlozitev kandidatur 
in list kandidatov za navedene volitve je 20. oktober 2022 do 19. ure, in sicer neposredno 
pri Obcinski volilni komisiji, Trska cesta 59, Podcetrtek.

2. Za volitve zupana se vlaga kandidatura, za volitve v obcinski svet se vlagajo liste 
kandidatov, za volitve clanov sveta krajevne skupnosti pa prav tako kandidature.

3. Sestavo kandidature doloca zakon o lokalnih volitvah v 72. clenu (Uradni list RS, st. 94/07 
- UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US).

4. Kandidaturi za zupana, za svet KS in listi kandidatov za obcinski svet, ki jo vlagajo: 

a) politicne stranke, mora biti prilozeno:
zapisnik o delu stranke, ki je dolocil kandidaturo oz. listo kandidatov, 
priloga zapisnika — seznam udelezencev v delu organa stranke, ki so sodelovali pri 
dolocanju kandidature, liste kandidatov - lahko tudi lista prisotnih z rubrikami: ime in 
priimek, leto rojstva, naslov, podpis 
soglasje kandidata 

- pravila politicne stranke
V primeru skupne kandidature vec strank pa tudi sporazum o skupnem nastopanju na 
lokalnih volitvah.

b) volivci s podpisovanjem, mora biti prilozeno:
Kandidaturi za ^pana je potrebno priloziti najmanj 28 potrjenih obrazcev podpor 
volivcev (Obr. LV-1), to je 2 % od stevila volivcev v obcini, ki so glasovali v prvem krogu 
zupanskih volitev 2018 (glas je oddalo 1374 volilnih upravicencev).
Listi kandidatov za obcinski svet je potrebno priloziti najmanj 30 potrjenih obrazcev 
podpor volivcev (Obr. LV-2), to je 1 % od stevila volivcev v obcini na dan razpisa volitev, 
ki imajo stalno prebivalisce v Obcini Podcetrtek, volivci drzavljani druge drzave clanice 
EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivalisca v Republiki Sloveniji, pa zacasno 
prebivalisce (na dan 05. 09. 2022 je stevilo volivcev v volilni enoti znasalo 2935).
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Obrazci podpor so na Upravni enoti (tudi na Krajevnih uradih), kjer se more oseba, ki daje 
podporo kandidaturi osebno zglasiti in podpisati obrazec pred pristojnim organom. Ta 
podporo evidentira v evidenci volilne pravice. Potrjen obrazec se vrne volivcu, ki ga sam da 
kandidatu oziroma predlagatelju.

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko 
najkasneje petnajst dni predpotekom roka za predlozitev list kandidatov, vlozijo zahtevo za 
izdajo obrazea in obisk uradne osebe na domu. Volivci lahko zahtevo za obisk na domu 
sporoeijo upravni enoti po telefonu ali po posti (tudi elektronsko). V zahtevi morajo navesti 
svoje osebne podatke, naslov stalnega oz. zacasnega prebivalisca, telefonsko stevilko in 
navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim 
organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s kakrsnimikoli dokazili, zadosca le 
navedba volivea.

Upravna enota preveri ali je vlagatelj zahteve vpisan v evidenco volilne pravice in ga po 
telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu, najpozneje sest dni pred iztekom 
roka za predlozitev list kandidatov. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivea 
obisce na njegovem domu, kjer preveri identiteto volivea, potrdi obrazec podpore z 
lastnorocnim podpisom in zigom upravne enote ter vrne obrazec volivcu. Volivec nato poslje 
obrazec kandidatu ali predlagatelju kandidature ali liste kandidatov.

Podporo kandidatom za zupane in clane obcinskega sveta lahko dajo tudi volivci, ki se med 
potekom roka za zbiranje podpor zacasno nahajajo v tujini, ce svojo podporo izrazijo tako, 
da njihov podpis na obrazeu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavnistva 
Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete doloci Ministrstvo za 
zunanje zadeve. Volivec izpolni prvi del obrazea in se lastnorocno podpise pred uradno 
osebo diplomatsko-konzularnega predstavnistva Republike Slovenije ali osebo, ki jo za 
potrjevanje identitete voliveev doloci Ministrstvo za zunanje zadeve. Volivec tako izpolnjen 
obrazec podpore poslje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se dana 
podpora poslje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

- Kandidaturo za volitve clanov sveta krajevne skupnosti mora podpreti najmanj 10 
voliveev. Seznam potrdi Obcinska volilna komisija.

- soglasje kandidata.

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

konveneija stranke, konferenca ipd.), ki je dolocila kandidaturo; 5e so kandidaturo 
dolocili volivci, se vpise ime in priimek enega izmed voliveev s pripisom »in skupina 
volivcev«.

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

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

d) Podpisi na dokmnentih 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 pecateni 
oz. zigosani.



6. 70. a clen Zakona o lokalnih volitvah doloca 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 izmenicno po 
spolu. Ce pa so na kandidatni listi le tri kandidatke oziroma kandidati, pa mora biti najmanj 
en predstavnik vsakega od spolov.

7. Kandidat mora imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za clana obcinskega sveta stalno 
prebivalisce. Ce je kandidat drzavljan druge drzave clanice EU, ki nima prijavljenega 
stalnega prebivalisca v Republiki Sloveniji, pa mora imeti v Sloveniji zacasno prebivalisce. 
Kandidat za zupana je lahko drzavljan R Slovenije, ki ima stalno prebivalisce v obcini, kjer 
kandidira.

8. Na podlagi drugega odstavka 17. clena Zakona o volilni in referendumski kampanji, so 
vlagatelji kandidatur za zupana in list kandidatov za obcinski svet, hkrati z vlozitvijo le-teh 
20. 10. 2022 (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja), dolzni obcinski volilni komisiji 
sporociti podatke o organizatorju volilne kampanje (odgovomo osebo, podatke o odprtju 
posebnega transakcijskega racuna za volilno kampanjo, ki obsegajo stevilko racuna, naslov 
banke in naslov imetnika transakcijskega racuna). Obcinska volilna komisija pa je zbrane 
podatke dolma posredovati Racunskemu sodiscu Republike Slovenije najpozneje 15 dni po 
dnevu glasovanja.

9. Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah 
(do 05.10. 2022) odpreti poseben transakcijski racun z oznako »za volilno kampanjo«
in pri tern navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

10. Obcinska volilna komisija je pripravila instruktivne obrazce, ki so objavljeni na spletni 
strani obcine pod rubriko OBRAZCI/INSTRUKTIVNIOBRAZCI in jih predlagatelji lahko 
bodisi neposredno uporabljajo oz. jih ustrezno prilagodijo svojim pravilom. To velja se 
posebej za zapisnike o delu organa politicne stranke, ki je dolocil kandidaturo. Veljavne so 
torej vse vloge, ki so sestavljene po dolocbah zakona.

Predsedniofa ObVK
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