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Na podlagi 41., 68. in 106. clena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno 
precisceno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US) v povezavi z dolocbami Odloka o 
dolocitvi volilnih enot za volitve clanov v obcinski svet in za volitve zupana Obcine Podcetrtek 
(Uradni list RS, st. 76/2002) in upostevajoc izid lokalnih volitev v Obcini Podcetrtek z dne 18. 
11. 2018 in stevila volilnih upraviceneev v Obcini Podcetrtek, ki gaje dne 05. 09.2022 objavilo 
Ministrstvo za notranje zadeve, je Obcinska volilna komisija Obcine Podcetrtek na 1. redni seji, 
dne 05. 09. 2022, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

I.

Potrebno stevilo podpisov skupine volivcev, ki doloci listo kandidatov za clane obcinskega 
sveta za lokalne volitve 2022, je v Obcini Podcetrtek za volitve clanov obcinskega sveta Obcine 
Podcetrtek 30 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivalisce v Obcini Podcetrtek, volivci 
drzavljani druge drzave clanice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivalisca v Obcini 
Podcetrtek, pa zacasno prebivalisce.

II.

Potrebno stevilo podpisov skupine volivcev, ki doloci kandidata za zupana Obcine Podcetrtek, 
je 28 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivalisce v Obcini Podcetrtek.

Obrazlozitev:

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) lahko kandidate za clane 
obcinskih svetov in ^pane dolocijo politicne stranke in volivci v obcini. Volivci dolocajo 
kandidate s podpisovanjem ali na zborih volivcev.

V 68. clenu ZLV je doloceno, da kandidate za clane obcinskega sveta v posamezni volilni enoti 
lahko doloci s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivalisce v volilni enoti, ce 
so volivci drzavljani druge drzave clanice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivalisca v 
Republiki Sloveniji, pa zacasno prebivalisce. Potrebno stevilo podpisov je najmanj 1% od 
stevila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne vec kot 1000.

Obcinska volilna komisija je na podlagi uradne objave Ministrstva za notranje zadeve o stevilu 
volilnih upraviceneev v Obcini Podcetrtek, z dne 05. 09. 2022, ugotovila, da je stevilo volilnih 
upraviceneev v Obcini Podcetrtek 2956.

V skladu z 68. clenom ZLV je take potrebno stevilo podpisov za listo kandidatov v Obcini 
Podcetrtek 1% oziroma 30.
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106. clen ZLV doloca, da kadar doloca kandidata za ^pana skupina volivcev, je potrebno 
stevilo podpisov najmanj 2% od stevila volivcev v obcini, ki so glasovali v prvem krogu na 
zadnjih rednih volitvah za zupana, vendar ne manj kot 15 in ne vec kot 2500.

Obcinska volilna komisija je na podlagi Porocila o izidu volitev v Obcini Podcetrtek dne 18. 
11.2022, z dne 20.11.2022, ugotovila, da je v prvem krogu volitev za zupana na zadnjih rednih 
volitvah leta 2018 glasovalo 1374 volivcev.

Potrebno stevilo podpisov za dolocitev kandidata za zupana je v skladu s 106. clenom ZLV 
2 % oziroma 28 podpisov.

Predsednica Obcinske volilne komisije

univ. dipl. prav.


