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Občinska volilna komisija Občine Selnica ob Dravi je na podlagi 41., 68. in 106. člena Zakona o lokalnih 

volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), 

sprejela naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidaturo za župana Občine Selnica ob Dravi 

na rednih lokalnih volitvah, dne, 20. novembra 2022, je 43 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče 

v Občini Selnica ob Dravi. 

 

Potrebno število podpisov volivcev, ki določi listo kandidatov za člane Občinskega sveta Občine Selnica 

ob Dravi, na lokalnih volitvah, dne, 20. novembra 2022, je 40 podpisov volivcev, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Selnica ob Dravi. 

 

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom samo enemu predlogu kandidata (za župana) in samo eni 

listi kandidatov (za občinski svet), in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga osebno podpiše pred 

pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne glede na kraj stalnega prebivališča. 

 

Obrazložitev: 

 

Zakon o lokalnih volitvah – v nadaljevanju ZLV v 106. členu določa, da je v primeru, kadar določa 

kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov 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. 

 

Nadalje ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. 

US) v 68. členu določa, da je v primeru, kadar določa listo kandidatov za člane občinskega sveta skupina 

volivcev, potrebno število podpisov najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, 

vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 

 

Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov (3. odstavek 68. člena ZLV). 

 

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil (5. 9. 2022), do 

dneva, ki je določen za predložitev kandidatur (1. odstavek 46. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

– ZVDZ (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) za 

lokalne volitve 2022, torej najkasneje do 20. 10. 2022. 

 

V skladu z 71. in 106. členom ZLV lahko da volivec svojo podporo s podpisom samo enemu predlogu 

kandidata (za župana) in samo eni listi kandidatov (za občinski svet). Podpora se da na predpisanem 

obrazcu, ki ga volivec osebno podpiše pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, ne 

glede na kraj stalnega prebivališča (1. odstavek 47. člena ZVDZ). 

 

Iz Poročila o izidu rednih volitev župana Občine Selnica ob Dravi je razvidno, da je na lokalnih volitvah, 

dne, 18. novembra 2018, glasovalo skupaj 2136 volivcev. Glede na navedeno in upoštevajoč določilo 

106. člena ZLV to pomeni, da je v primeru, da kandidata za župana določa skupina volivcev, potrebnih 

43 podpisov skupine volivcev (kar predstavlja 2 % od 2136). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4648
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0618
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Nadalje je iz posredovanih podatkov Državne volilne komisije razvidno, da je bilo število volilnih 

upravičencev na dan razpisa volitev v občini 3911. Glede na navedeno in upoštevajoč določilo 68. člena 

ZLV to pomeni, da je v primeru, da listo kandidatov za člane občinskega sveta določa skupina volivcev, 

potrebnih 40 podpisov volivcev (kar predstavlja 1 % od 3911). 

 

Nino MALETIČ, univ. dipl. prav. 

PREDSEDNIK OVK 

Občine Selnica ob Dravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Republika Slovenija, Upravna enota Ruše, Kolodvorska 9, 2342 Ruše, 

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu. 

 

Objava:  

- spletna stran Občine Selnica ob Dravi, 

- oglasna deska Občine Selnica ob Dravi. 

 


