
Navodila za 
VOLITVE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

 
 
V nedeljo, dne 10. oktobra 2010 se bodo opravile redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na 
območju občine Moravske Toplice. 
 
Določanje kandidatov za svete krajevnih skupnosti je v skladu z zakonom možno na dva načina: 
 
a/  DOLOČANJE KANDIDATOV POLITIČNIH STRANK 
 

Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenim z njenimi 
pravili ter v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah. 
Ob vložitvi kandidature pri občinski volilni komisiji mora politična stranka kandidaturi priložiti tudi pisno 
soglasje vsakega kandidata, da sprejema kandidaturo, pravila politične stranke o določanju kandidatov 
in zapisnik o postopku določitve kandidatov. V postopku določanja kandidatov je potrebno imenovati 
predstavnika kandidature, ki ne sme biti kandidat. 
 
b/  DOLOČANJE KANDIDATOV S PODPISOVANJEM 
 

Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti v skladu z določilom 109. člena Zakona o lokalnih volitvah, 
lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 10 volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje 
osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega bivališča. 
 
Seznam je potrebno pred vložitvijo kandidature predati pristojnemu organu, ki vodi volilne imenike, da 
overi podatke v seznamu. Tako overjen seznam se priloži kandidaturi. Kandidatura mora imeti 
predstavnika, ki ne sme biti kandidat. 
Če je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega 
izmed teh volivcev – podpisnikov,  z dodatkom »in skupina volivcev«. 
V skladu z določili zakona lahko vsaka skupina volivcev določi največ toliko kandidatov, kolikor članov 
sveta se voli v volilni enoti. 
 
Pri sestavi kandidatur je potrebno upoštevati določbo Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da politična 
stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata, morajo določiti kandidate tako, da 
pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 30% kandidatur oz. mest na kandidatni listi ter svoje 
kandidate oz. kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično, tako, da je najmanj vsak 
tretji kandidat drugega spola.   
Ta določba pa ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oz. kandidatke, pri 
čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oz. kandidatke, najmanj en 
predstavnik vsakega od spolov. 
 
ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATUR IN VSEBINA 
 
Vse kandidature se predložijo Občinski volilni komisiji Občine Moravske Toplice najpozneje  
15.09.2010 do 1900 ure. 
 
Pri tem je treba upoštevati posebnost volilnega postopka, po katerem morajo biti vse vloge, ki so 
vezane na roke, vložene neposredno pri pristojnem organu, in da roki tečejo ne glede na dela proste 
dneve ali praznike. 



Predlagatelj mora določiti tudi predstavnika kandidature, ki ne sme biti kandidat, ter v kandidaturi 
navesti njegovo ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča. Predstavnik kandidature lahko pet dni 
pred dnem glasovanja  občinski volilni komisiji sporoči imena zaupnikov kandidatov, ki spremljajo delo 
na voliščih. 
 
S predstavnikom kandidature kontaktira komisija v postopku preizkusa kandidatur in mu tudi vroči 
odločbo o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature. 
 
Vsaki kandidaturi je tudi potrebno priložiti pisna soglasja kandidatov. Soglasje kandidata je nepreklicno. 
 
Pri obeh oblikah kandidiranja morajo biti priloženi seznami oseb, ki so določile kandidaturo. Kadar gre 
za kandidiranje s podpisovanjem, mora seznam overiti organ, ki vodi evidenco volilne pravice na 
upravni enoti (krajevni urad). 
 
OBRAZCI ZA IZVEDBO KANDIDATUR 
 
Obrazci so objavljeni na spletni strani www.moravske-toplice.si pod rubriko Lokalne volitve 2010. 
 
 
 
                                                            OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE 

http://www.moravske-toplice.si/

