NAVODILA ZA IZVEDBO VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA
OBMOČJU OBČINE KAMNIK
Redne lokalne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti
bodo potekale dne 18. 11. 2018.
3. 9. 2018 so pričeli teči roki za zakonsko predpisana volilna opravila.
a) NAČIN KANDIDIRANJA
V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) sta
možna dva načina kandidiranja v svete krajevnih skupnosti, in sicer:
-

preko političnih strank;
s podpisi volivcev.

Skupna določila:
Posamezni volivec lahko s podpisom da podporo samo enemu predlogu kandidatov ali eni listi
kandidatov. Pri obeh oblikah kandidiranja morajo biti priloženi seznami oseb, ki so določile
kandidaturo.
Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov. Za vsako
kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata. Soglasje kandidata je nepreklicno.
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti v kateri kandidira za člana sveta krajevne
skupnosti.
Pri izoblikovanju list kandidatov je obvezno potrebno upoštevati tudi t.i. »spolno kvoto«.
Navedeno pomeni, da morajo politične stranke ali volivci, ki v volilni enoti predlagajo več kot
enega kandidata za člana sveta krajevne skupnosti, določiti kandidate oziroma liste kandidatov
tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40 % kandidatur oziroma mest na listi ter
svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici liste kandidatov razporediti izmenično po
spolu. Navedeno določilo ne velja za liste kandidatov, na katere so uvrščeni trije kandidati
oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na listi kandidatov, na katero so uvrščeni trije kandidati
oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
Predlagatelj mora določiti tudi predstavnika kandidature, ki ne sme biti kandidat ter že v
kandidaturi navesti njegovo ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča. Predstavnik
kandidature lahko 5 dni pred dnem glasovanja občinski volilni komisiji sporoči imena zaupnikov
kandidatov, ki bodo lahko spremljali delo volilnih odborov na voliščih.
S predstavnikom kandidature kontaktira komisija v postopku preizkusa kandidatur in mu tudi
vroči odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature.
Preko političnih strank:
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili ter v skladu z
določili Zakona o lokalnih volitvah. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini Kamnik. Kandidate določijo s
tajnim glasovanjem. V posamezni volilni enoti lahko politična stranka predlaga največ toliko
kandidatov, kolikor članov sveta se voli v volilni enoti.
Ob vložitvi kandidature pri občinski volilni komisiji mora politična stranka kandidaturi priložiti
tudi pisno soglasje vsakega kandidata, da soglaša s kandidaturo, pravila politične stranke o
določanju kandidatov in zapisnik o postopku določitve kandidatov.

S podpisi volivcev:
Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti v posamezni volilni enoti lahko določi s
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Ta skupina je lahko politična stranka,
interesna skupina ali naključni volivci, pogoj je le, da imajo stalno prebivališče v krajevni
skupnosti. V skladu z določili zakona lahko vsaka skupina volivcev določi največ toliko
kandidatov, kolikor članov sveta se voli v posamezni volilni enoti.
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.
Če je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek
enega izmed teh volivcev – podpisnikov, z dodatkom »in skupina volivcev«.
Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in z
zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanem obrazcu.
Priporočamo, da zaradi eventualne neveljavnosti katerega izmed podpisov, zberete
nekaj podpisov več za posameznega kandidata oz. listo kandidatov, kot je predpisano.
Pri zapisovanju podatkov o kandidatih bodite še posebej pozorni, upoštevajte podatke
iz osebnih dokumentov, posebej skrbno izpolnite rubriki: poklic, delo, ki ga opravlja.
Obrazci za vložitev kandidatur so dostopni na občinski
https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/lokalne-volitve-2018.

spletni

strani

b) VLOŽITEV KANDIDATURE
Kandidature je potrebno vložiti najkasneje do 18. 10. 2018 do 19.00 ure pri Občinski volilni
komisiji Občine Kamnik. Opozarjamo, da mora do navedene ure Občinska volilna komisija
kandidature dejansko prejeti (oddaja na pošti navedenega dne torej ne pride v poštev
in se šteje kot prepozna).
Gre namreč za posebnost volilnega postopka, pri katerem morajo biti vse vloge, ki so vezane
na roke (le-ti tečejo ne glede na dela proste dneve ali praznike), vložene neposredno pri
pristojnem organu. Priporočamo, da svoje predloge posredujete Občinski volilni komisiji še
pred navedenim datumom.
S pravočasno oddajo popolnih kandidatur, na način, kot je opisano v teh navodilih, boste storili
vse potrebno za uspešno izvedbo volitev članov v svete KS v občini Kamnik.
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE KAMNIK

