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Na podlagi 41. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno
besedilo, 45/08 in 83/12), upoštevajoč izid lokalnih volitev v Občini Rogatec z dne 10.10.2010 ter
stališče Ministrstva za notranje zadeve z dne 24.07.2014, je Občinska volilna komisija Občine Rogatec
na drugi redni seji, dne 12.08.2014, sprejela naslednji

SKLEP O SPREMEMBI
UGOTOVITVENEGA SKLEPA
št. 041-0005/2014 z dne 24.07.2014
I.
V ugotovitvenem sklepu št. 041-0005/2014 z dne 24.07.2014 se besedilo v II. točki izreka spremeni
tako, da glasi:
«Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Rogatec, je
najmanj 23 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec.«
II.
Ta sklep velja takoj in se objavi na spletni strani občine.

Obrazložitev:
Občinska volilna komisija Občine Rogatec je dne 24.07.2014, v skladu z določili 41., 68. in 106. člena
Zakona o lokalnih volitvah, sprejela sklep, s katerim je določila, da zadostuje 22 podpisov skupine
volivcev, ki določijo kandidata za župana Občine Rogatec.
V 106. členu Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12; ZLV) je določeno, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je 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.
Glede na ugotovitev, da je na zadnjih rednih volitvah leta 2010 v prvem krogu volitev za župana
glasovalo 1140 volivcev in glede na sprejeto stališče Ministrstva za notranje zadeve z dne 24. 7. 2014,
da je pri preračunu odstotka v število podpisov podpore kandidatov, ki vsebuje decimalko, treba
število zaokrožiti navzgor, je Občinska volilna komisija občine Rogatec sklenila, kot izhaja iz izreka
tega sklepa.
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