OBČINA KRIŽEVCI
Občinska volilna komisija

OBVESTILO
VLAGATELJEM KANDIDATUR ZA ŽUPANA IN VLAGATELJEM LIST
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

V skladu s 1. odstavkom 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je potrebno pri občinski volilni
komisiji Občine Križevci (OVK) najpozneje do 18. oktobra 2018, do 19.00 ure vložiti kandidature
za župana oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta.
V skladu z 2. odstavkom 4. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) se vloge, ki so vezane na
zakonsko določene roke, vlagajo neposredno pri pristojnih organih (t.j. OVK). Pri tem vas posebej
opozarjamo na to, da velja pravilo prispetja kandidature oz. liste kandidatov (če boste kandidaturo
poslali po pošti, mora ta prispeti k OVK najkasneje do zgoraj navedenega roka, sicer bo kot prepozna
zavrnjena!)
Zaradi možnosti odprave morebitnih vsebinskih pomanjkljivosti kandidatur ( kot so na primer napake
pri upoštevanju zastopanosti spolov na kandidatnih listah in razporeditvi kandidatov na listi in druge
napake, ki terjajo ponovitev volilnih opravil) svetujemo, da kandidaturo vložite vsaj nekaj dni pred
skrajnim rokom, kar vam omogoča eventuelno odpravo vsebinskih pomanjkljivosti do izteka roka. Po
izteku roka za vložitev kandidatur, je dopustna le še odprava formalnih pomanjkljivosti.
Ministrstvo za javno upravo na spletni strani:
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volivve_2018/ objavlja vrsto koristnih
informacij. Posebej priporočamo pozorno branje Pojasnil za določanje kandidatur političnih strank,
objavljeno 28.8.2018.
Instruktivni obrazci v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah 2018 so objavljeni na spletni strani
Državne
volilne
komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-ininstruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018
I. Kandidatura za župana:
Če kandidaturo za ŽUPANA vlaga POLITIČNA STRANKA, se predložijo naslednji obrazci:
- kandidatura za župana (Obr.04),
- soglasja kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana (Obr.05),
- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana (Obr. 09),
- seznam udeležencev v delu organa, ki je določil kandidaturo za volitve (Obr.12),
- priložena morajo biti tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oz. list kandidatov
(2. odst. 72. člena ZLV),
- podatki o organiziranju volilne kampanje (17. člen Zakona o volilni in referendumski
kampanji).

Če kandidaturo za ŽUPANA vlaga SKUPINA VOLIVCEV, se predložijo naslednji obrazci:
- kandidatura za župana (Obr.04),
- soglasja kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana (Obr.05),
- podpora kandidaturi za župana (obr. Podpora kandidaturi za župana): potrebnih najmanj 35
podpisov podpore
- podatke o organizatorju volilne kampanje (17. člen Zakona o volilni in referendumski
kampanji).
Če kandidaturo za ŽUPANA vlaga VEČ PREDLAGATELJEV– političnih strank, se predložijo
naslednji obrazci:
- ena kandidatura za župana (Obr.04), na kateri se kot predlagatelja navedejo vse politične
stranke ter jo na koncu obrazca podpišejo vsi predlagatelji (torej predsedniki političnih strank),
pri čemer na obrazcu navedejo enega skupnega predstavnika kandidature,
- eno soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana (Obr.05), na katerem navede
vse predlagatelje-politične stranke, ki vlagajo skupno kandidaturo,
- vsi predlagatelji predložijo svoj zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil
kandidaturo za župana (Obr.09),
- vsi predlagatelji (politične stranke) predložijo svoj seznam udeležencev v delu organa, ki je
določil kandidaturo za volitve (Obr.12),
- priložena morajo biti tudi vsa pravila političnih strank – predlagateljic skupne kandidature o
določanju kandidatov oz. list kandidatov (2. odst. 72. člena ZLV),
- podatke o organizatorju volilne kampanje (17. člen Zakona o volilni in referendumski
kampanji; glede na 4. odst. 3. člena ZVRK lahko ima kandidat samo enega organizatorja
volilne kampanje!).
Če kandidaturo za župana vlaga več predlagateljev – političnih strank in skupina volivcev, je
potrebno upoštevati zgoraj navedeno, pri čemer se kot predlagatelja navede tudi skupino volivcev, ki
mora h kandidaturi priložiti tudi potrebno število podpornih obrazcev (obr. Podpora kandidaturi za
župana).

II. Kandidatura za člane občinskega sveta:
Če vlaga listo kandidatov za OBČINSKI SVET POLITIČNA STRANKA, se predložijo naslednji
obrazci:
- lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Križevci (obr. Obr.07 za VE1 in
VE2),
- soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta Občine Križevci
(Obr.08),
- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov
občinskega sveta Občine Križevci (Obr.11),
- seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega
sveta Občine Križevci (Obr.12),
- priložena morajo biti tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oz. list kandidatov
(2. odst. 72. člena ZLV),
- podatke o organizatorju volilne kampanje (17. člen Zakona o volilni in referendumski
kampanji).

Če vlaga listo kandidatov za OBČINSKI SVET SKUPINA VOLIVCEV, se predložijo naslednji
obrazci:
- lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Križevci (Obr.07 za VE1 in VE2),
- soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta Občine Križevci
(Obr.08),
- podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega
sveta Občine Križevci (Obr.LV-2),
(v Občini Križevci je v VE1 potrebnih najmanj 30 podpornih podpisov volivcev, v VE2 je
potrebnih najmanj 30 podpornih podpisov volivcev),
- podatke o organizatorju volilne kampanje (17. člen Zakona o volilni in referendumski
kampanji).

III. Zastopanost spolov in razporeditev kandidatov na kandidatni listi
Politične stranke ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega
sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da:
- pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 % kandidatur oziroma mest na kandidatni listi, in
- svoje kandidate oziroma kandidatke na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.
Na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, mora biti najmanj en
predstavnik vsakega spola ( 70.a člen ).
Primeri razmerja med spoloma:
- pri dveh kandidatih: M – Ž,
- pri treh kandidatih: najmanj en M oziroma najmanj ena Ž,
- pri štirih kandidatih: dva M, dve Ž,
- pri petih kandidatih: dva M in tri Ž, oziroma tri Ž in dva M.
Primeri razporeditev kandidatov na prvi polovici kandidatne liste:
- pri treh kandidatih: M-Ž-M ali M-M-Ž; Ž-M-Ž ali Ž-Ž-M
- pri štirih kandidatih: M-Ž-M-Ž ali M-Ž-Ž-M
- pri petih kandidatih: M-Ž-M-Ž-M ali M-Ž-M-M-Ž
- pri šestih kandidatih: M-Ž-M-Ž-M-Ž ali M-Ž-M-Ž-Ž-M ali M-Ž-M-M-Ž-Ž
Kandidature ( bodisi posamične kandidature bodisi liste kandidatov ) morajo biti določene tako, kot je
predpisano z zakonom ter morajo vsebovati vse z zakonom določene obvezne sestavine. Če
kandidatura ni določena v skladu z zakonom, jo občinska volilna komisija zavrne.
Križevci pri Ljutomeru, 25.9.2018
Predsednica OVK Občine Križevci:
Vlasta Osterc Kuhanec, l.r.

To obvestilo se:
- izobesi na oglasni deski občine;
- objavi na spletni strani občine;
- tu, v spis

