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Datum: 3.9.2018
Na podlagi 41., 68. in 106. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v povezavi z določbami Odloka o določitvi volilnih enot za
volitve članov Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 80/06), upoštevajoč izid lokalnih
volitev v Občini Rogatec z dne 5.10.2014 in števila volilnih upravičencev v posamezni volilni enoti v
Občini Rogatec, ki ga je dne 3.9.2018 objavilo Ministrstvo za notranje zadeve, je Občinska volilna
komisija Občine Rogatec na prvi redni seji, dne 3.9.2018, sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi listo kandidatov za člane občinskega sveta za
lokalne volitve 2018, je v volilnih enotah za volitve članov občinskega sveta Občine Rogatec
naslednje:
- v 1. volilni enoti (KS Rogatec z naselji Rogatec in Brezovec pri Rogatcu) 30 podpisov volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti;
- v 2. volilni enoti (KS Donačka Gora z naselji Donačka Gora, Žahenberc, Tlake in Sv. Jurij ter KS
Dobovec z naselji Dobovec, Log in Trlično) 30 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tej
volilni enoti.
II.
Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določi kandidata za župana Občine Rogatec, je 18
podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rogatec.
Obrazložitev:
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) lahko kandidate za člane občinskih svetov
in župane določijo politične stranke in volivci v občini. Volivci določajo kandidate s podpisovanjem ali
na zborih volivcev.
V 68. členu ZLV je določeno, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko
določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število
podpisov je najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30
in ne več kot 1000.
Občinska volilna komisija je na podlagi uradne objave Ministrstva za notranje zadeve o številu volilnih
upravičencev v posamezni volilni enoti v Občini Rogatec, z dne 3.9.2018, ugotovila, da je število
volilnih upravičencev v 1. volilni enoti 1349, v 2. volilni enoti pa 1308.
V skladu z 68. členom ZLV je tako potrebno število podpisov za listo kandidatov v 1. volilni
enoti 1% oziroma 30 in v 2. volilni enoti 1% oziroma 30.
106. člen ZLV določa, 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.

Občinska volilna komisija je na podlagi Poročila o izidu volitev v Občini Rogatec dne 5.10.2014, z dne
7.10.2014, ugotovila, da je v prvem krogu volitev za župana na zadnjih rednih volitvah leta 2014
glasovalo 883 volivcev.
Potrebno število podpisov za določitev kandidata za župana je v skladu s 106. členom ZLV 2 %
oziroma 18 podpisov.
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