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Kandidiranje za proporcionalne volitve v občinski svet in kandidiranje za župana s podpisi volivcev
Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične
stranke kot tudi volivci v volilni enoti.
Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti.
Vsaka skupina volivcev v volilni enoti lahko določi le eno listo kandidatov.
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti in lahko kandidira samo na eni listi kandidatov.
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno.
Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo eni listi kandidatov.
Kadar določa kandidata za župana oz. listo kandidatov za člane občinskega sveta skupina volivcev, je
potrebno število podpisov volivcev odvisno od števila volivcev v občini, ki so glasovali na zadnjih rednih
volitvah za župana oz. v občinski svet.
OVK Jesenice je na svoji 2. seji dne 18. julija 2014 ter na 1. korespondenčni seji dne 4. avgusta 2014 po
pregledu podatkov o številu volivcev, ki izhajajo iz števila glasov na zadnjih rednih lokalnih volitvah leta
2010 sprejela naslednji
Ugotovitveni sklep:
Na zadnjih občinskih volitvah leta 2010 je iz poročila o izidu volitev za župana z dne 14. oktobra 2010
razvidno, da je za župana glasovalo 5.946 volivcev. V skladu s 106. členom ZLV je potrebno število
podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah
za župana, kadar določa kandidata za župana skupina volivcev. V tem primeru je potrebno 119 podpisov
volivcev.
Na zadnjih občinskih volitvah leta 2010 je iz poročila o izidu volitev članov občinskega sveta razvidno
spodnje število volivcev po volilnih enotah. Za listo kandidatov, ki se določi s podpisi, je potrebno število
podpisov najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v
občinski svet, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000. Število volivcev v posamezni volilni enoti je
razvidno iz spodnje tabele:
Volilna enota
1
2
3
4

Število volivcev
1347
1287
1435
1741
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Število potrebnih podpisov volivcev
15
15
15
17
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