INSTRUKTIVNI OBRAZCI

VOLITVE ŽUPANA IN
OBČINSKEGA SVETA – večinski sistem
Po Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Mirna Peč (Uradni list RS. št.:
33/2006 in 13/2010) je območje Občine Mirna Peč, za volitve župana določeno kot ena volilna enota, za volitve članov
Občinskega sveta pa je območje Občine Mirna Peč razdeljeno na pet volilnih enot.

1. Kandidature za ŽUPANA lahko vlagajo politične stranke in skupine volivcev.
Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:
•
OBRAZEC LV-04: Kandidatura za župana
•
OBRAZEC LV-05: Soglasje kandidata za župana
•
OBRAZEC LV-09: Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določila kandidaturo za župana
•
Pravila politične stranke, na osnovi katerih je določila kandidata za župana
•
OBRAZEC LV-12: Seznam udeležencev o delu organa, ki je določil kandidaturo
•
OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK
Za vložitev kandidature s podporo skupine volivcev se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:
• OBRAZEC LV-01 (potrebno najmanj 22 podpisov podpore)
• OBRAZEC LV-04: Kandidatura za župana
• OBRAZEC LV-05: Soglasje kandidata za župana
• OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK

2. Kandidature za ČLANE OBČINSKEGA SVETA lahko vlagajo politične stranke in skupine volivcev.
Za vložitev kandidature politične stranke se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:
•
OBRAZEC LV-06: Kandidatura za volitve članov občinskega sveta
•
OBRAZEC LV-08: Soglasje kandidatke/kandidata za člana Občinskega sveta
•
OBRAZEC LV-10: Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve v OS
•
Pravila politične stranke, na osnovi katerih je določila kandidata za volitve OS
•
OBRAZEC LV-12: Seznam udeležencev o delu organa, ki je določil kandidaturo
• OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK
Za vložitev kandidature s podporo volivcev se uporabijo naslednji instruktivni obrazci:
•
OBRAZEC LV-02: Podpora kandidaturi za člana Občinskega sveta (potrebno najmanj 30 podpisov podpore)
•
OBRAZEC LV-06: Kandidatura za volitve članov Občinskega sveta
•
OBRAZEC LV-08: Soglasje kandidata za člana Občinskega sveta
•
OBRAZEC LV-16: Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK
OPOMBA:
1. Na listi kandidatov za člane občinskega sveta Občine Mirna Peč je v posamezni volilni enoti lahko toliko kandidatov,
kolikor se jih voli v volilni enoti. Občinski svet Občine Mirna Peč šteje 10 članov, in sicer:
- v 1. volilni enoti se volijo 3 člani OS;
- v 2. volilni enoti se volijo 3 člani OS:
- v 3. volilni enoti se volita 2 člana OS;
- v 4. volilni enoti se voli 1 član OS;
- v 5. volilni enoti se voli
1 član OS;
Na rednih lokalnih volitvah 2018 se v celoti uporablja 70. a člen Zakon o lokalnih volitvah, ki določa da morajo politična
stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, določiti kandidate oziroma
kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter
svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu. Določba prvega
odstavka tega člena ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora
biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
Spolne kvote se preverjajo na ravni volilne enote in ne na ravni celotne občine, če je ta razdeljena na več volilnih
enot.
Spolne kvote v večinskem volilnem sistemu se uporabljajo na naslednje možne načine:
če se v volilni enoti voli enega člana občinskega sveta ali predlagatelj predlaga samo enega kandidata (če se volijo
dva oziroma trije) ni vezan na pravila zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov;
če se v volilni enoti voli dva člana občinskega sveta, je isti predlagatelj, če predlaga dva kandidata dolžan
predlagati enega moškega in eno žensko;
če se v volilni enoti voli tri člane občinskega sveta, je isti predlagatelj,
o če predlaga dva kandidata dolžan predlagati enega moškega in eno žensko in
o če predlaga tri kandidate dolžan upoštevati pravilo iz drugega odstavka 70. a člena (najmanj eden
vsakega od obeh spolov).

