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DOLOČITEV KANDIDATA ZA ŽUPANA, KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA 
SVETA TER KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI S 

PODPISI SKUPINE VOLIVCEV – LOKALNE VOLITVE 2018 
 
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju: ZLV) lahko kandidata za župana, kandidate za člane 
občinskega sveta ter kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti določijo politične stranke ali 
skupina volivcev v občini z dajanjem podpisov. 
 

1. Podpora kandidatu za župana (106. člen ZLV): 
 
Kandidata za župana lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, pri čemer je potrebno 
število volivcev za določitev kandidature najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali 
v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. 
 
Občinska volilna komisija občine Tržič je dne 31. 8. 2018, sprejela sklep, s katerim je ugotovila, 
da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpore najmanj 125 
podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tržič, če so volivci državljani druge države 
članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno 
prebivališče. 
 
Volivec lahko v postopku kandidiranja podpre samo eno kandidaturo za župana občine. 
 
Dajanje podpor kandidatom za župane poteka na predpisanem obrazcu pred pristojnim organom, 
ki vodi evidenco volilne pravice, t.j. Upravna enota Tržič. 
 

2. Podpora kandidatom za člane občinskega sveta (68. člen ZLV): 
 
Listo kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Tržič lahko določi s podpisovanjem skupina 
volivcev, ki imajo v Občini Tržič stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice 
EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. 
Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v Občini Tržič na dan razpisa volitev, 
vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 
 
Listo kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Tržič določi s podpisovanjem skupina 
najmanj 126 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Tržič, če so volivci državljani druge 
države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno 
prebivališče. 
 
Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v 
volilni enoti, torej največ 24. 
 
Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov. Vsak volivec lahko da podporo s 
podpisom samo eni listi kandidatov. 
 
Dajanje podpor kandidatom za člane občinskega sveta poteka na predpisanem obrazcu pred 
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, t.j. Upravna enota Tržič. 
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3. Podpora kandidatom za člane sveta krajevne skupnosti (109. člen ZLV): 
 
Kandidate za člane sveta krajevnih skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 
desetih volivcev, ki imajo stalno prebivališče v posamezni krajevni skupnosti, če so volivci 
državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pa začasno prebivališče. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke 
podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki 
državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna 
komisija. 
 
Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni krajevni skupnosti določi največ toliko kandidatov, 
kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v krajevni skupnosti, pri čemer se v svet krajevne 
skupnosti: 

- Bistrica pri Tržiču voli 11 članov, 
- Brezje pri Tržiču voli 5 članov, 
- Jelendol voli 5 članov, 
- Kovor voli 9 članov, 
- Križe voli 9 članov, 
- Leše voli 5 članov, 
- Lom pod Storžičem voli 7 članov, 
- Podljubelj voli 7 članov, 
- Pristava voli 7 članov, 
- Ravne voli 9 članov, 
- Sebenje voli 7 članov, 
- Senično voli 5 članov, 
- Tržič – mesto voli 11 članov. 

 
Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidatov. 
 
 
 
 Teja Zajec Šolar, l.r. 
 predsednica Občinske volilne komisije 

 
 
Objaviti: 

- spletna stran Občine Tržič. 
 


