Gradivo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne
jamči odškodninsko ali kako drugače. Veljavni predpisi in pojasnila so dostopni na
spletni strani Državne volilne komisije: https://www.dvk-rs.si/ in Ministrstva za javno
upravo: https://www.gov.si/teme/lokalne-volitve/

LOKALNE VOLITVE 2022
V OBČINI RENČE - VOGRSKO
I. KANDIDIRANJE
ŽUPAN
Za župana lahko kandidira državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja
(20. novembra 2022) dopolnil 18 let starosti in ima stalno prebivališče v občini
Renče - Vogrsko. Kandidaturo lahko vloži:
a. Politična stranka
b. Skupina najmanj 42 volivcev
a. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti politična stranka:
- Kandidatura (OBR_LV-4),
- soglasje kandidata (OBR_LV-5),
- pravila (statut) politične stranke, ki določajo način določitve
kandidata za župana,
- zapisnik politične stranke o določitvi kandidata za župana (OBR_LV9A),
- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil
kandidaturo za župana (OBR_LV-12).
b. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti skupina najmanj
42 volivcev:
- Kandidatura (OBR_LV-4),
- soglasje kandidata (OBR_LV-5),
- izpolnjeni obrazci »PODPORA kandidaturi za župana« (OBR_LV-1) najmanj 42 volivcev, ki jih lastnoročno podpišete na upravni enoti

OBČINSKI SVET

Občinski svet Občine Renče - Vogrsko šteje 15 članov, volitve občinskega sveta pa
potekajo v dveh volilnih enotah, po proporcionalnem sistemu.
VOLILNA ENOTA 1 – (Renče, Oševljek) – voli se 7 članov
VOLILNA ENOTA 2 – (Bukovica, Volčja Draga, Vogrsko, Dombrava) – voli se 8
članov
Za člana lahko kandidira vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan
glasovanja (20. novembra 2022) dopolnil 18 let starosti in ima v občini Renče –
Vogrsko stalno prebivališče. Poleg državljanov Republike Slovenije imajo enako
pravico tudi državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imajo potrdilo o prijavi
stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v občini oziroma potrdilo o
prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v občini.
Kandidat ne sme biti član volilnega odbora oz. občinske volilne komisije, niti
predstavnik kandidata/liste.
Za občinski svet se oblikuje lista kandidatov,
kandidatov (za volilno enoto 1) oz. največ 8
primeru, ko je na kandidatni listi več kot en
spolov pripadati najmanj 40 odstotkov mest na
biti razvrščeni izmenično po spolu.

na kateri je lahko en in največ 7
kandidatov (za volilno enoto 2). V
kandidat, mora vsakemu od obeh
listi, na prvi polovici liste pa morajo

VOLILNA ENOTA - VE

ŠTEVILO ČLANOV
PO VE

OBVEZNA »KVOTA
ŽENSK oz. MOŠKIH«

RAZPOREDITEV
KANDIDATOV na
PRVI POLOVICI
KANDIDATNE LISTE

1 – Renče, Oševljek

7

2- Bukovica, Volčja
Draga, Vogrsko,
Dombrava

8

4 Ž in 3 M ali 3 Ž in (Prva 4 mesta)
MŽMŽ ali ŽMŽM
4M
(Prva 4 mesta)
4 Ž in 4 M
MŽMŽ ali ŽMŽM

Pri preračunavanju do katerega mesta sega zgornja polovica liste za upoštevanje
sistema zadrge (liho število), se zaokrožuje v korist zapostavljenega spola. Torej na
primer, če imamo kandidatno listo z 7 kandidati, mora biti sistem zadrge upoštevan
tudi na 4. mestu.
To pomeni:
ŠTEVILO
kandidatov na
kandidatni listi

OBVEZNA »KVOTA
ŽENSK oz. MOŠKIH«

RAZPOREDITEV
KANDIDATOV na PRVI
POLOVICI
KANDIDATNE
LISTE

1

1 Ž ali 1M

/

2

1 Ž in 1 M

/

3

2 Ž in 1 M ali 2 M
in 1 Ž
2 Ž in 2 M

4
5
6
7
8

Prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM
(Prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM
3 Ž in 2M ali 2 Ž in (prva 3 mesta)
MŽM ali ŽMŽ
3M
(prva 3 mesta)
3 Ž in 3M
MŽM ali ŽMŽ
4 Ž in 3 M ali 3 Ž in (prva 4 mesta) MŽMŽ ali
ŽMŽM
4M
(prva 4 mesta)
4 Ž in 4 M
MŽMŽ ali ŽMŽM

Kandidatno listo lahko vloži:
a. Politična stranka
b. Skupina najmanj 30 volivcev
a. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti politična stranka:
- Kandidatna lista (OBR_LV-7),
- soglasje kandidatov (OBR_LV-8),
- pravila (statut) politične stranke, ki določajo način določitve liste
kandidatov,
- zapisnik politične stranke o določitvi liste kandidatov (OBR_LV-11),
- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil
listo kandidatov (lahko je eden za župana in občinski svet) (OBR_LV12).

b. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti skupina najmanj 30tih volivcev:
- Lista kandidatov (OBR_LV-7),
- soglasje kandidatov (OBR_LV-8),
- izpolnjeni obrazci (OBR_LV-2) »PODPORA listi kandidatov za občinski
svet« -najmanj – 30 volivcev, ki jih lastnoročno podpišete na upravni
enoti
Vsak predlagatelj kandidata za župana oz. liste kandidatov za občinski svet
mora ob vložitvi kandidature pri občinski volilni komisiji vložiti tudi izpolnjen
obrazec »OBVESTILO o organizatorju volilne kampanje« (obrazec KASK1_01)

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V občini Renče – Vogrsko so 3 krajevne skupnosti.
Volitve se opravijo po večinskem sistemu, kar pomeni, da se glasuje za
posameznega kandidata (kot pri županu) oz. za največ toliko kandidatov v
posamezni volilni enoti, kolikor se voli članov v dotični volilni enoti.
Tudi pri teh volitvah morajo predlagatelji upoštevati zakonsko določilo, ki
narekuje, da v primeru, ko en predlagatelj predlaga oz. določi več kot enega
kandidata, mora vsakemu od obeh spolov pripadati najmanj 40 odstotkov mest na
kandidaturi, na prvi polovici kandidature pa morajo biti razvrščeni izmenično po
spolu. Predlagatelji morajo torej zagotoviti enake možnosti moških in žensk pri
kandidiranju v volilni enoti.
V kandidaturo je lahko vpisan najmanj en kandidat oziroma največ toliko kandidatov,
kot se voli članov sveta krajevne skupnosti v volilni enoti.
KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
Za volitve članov sveta sta določeni 2 volilni enoti, v katerih se voli skupno 6 članov
sveta.
Volilna enota 1 (Bukovica) – 3 člani
Volilna enota 2 (Volčja Draga) – 3 člani
KRAJEVNA SKUPNOST RENČE
Za volitve članov sveta so določene 3 volilne enote, v katerih se voli skupno 9 članov
sveta.
Volilna enota 3 (Arčoni, Renški Podkraj, Trg, Tureli) – 3 člani
Volilna enota 4 (Martinuči, Merljaki, Žigoni, Vinišče) – 3 člani
Volilna enota 5 (Lukežiči, Mohorini, Oševljek) – 3 člani
KRAJEVNA SKUPNOST VOGRSKO
Za volitve članov sveta je določena 1 volilna enota, v kateri se voli 7 članov sveta.
Volilna enota 6 (Vogrsko, Dombrava) – 7 članov

V nadaljevanju navajamo število oz. obvezno »kvoto žensk oz. moških«, ki jo mora
upoštevati posamezen predlagatelj, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata.
KRAJEVNA
SKUPNOST

VOLILNA ENOTA - VE

ŠTEVILO
ČLANOV
SVETA KS
PO VE

VOGRSKO

6 – Vogrsko, Dombrava 7

OBVEZNA »KVOTA
ŽENSK oz. MOŠKIH«

RAZPOREDITEV
KANDIDATOV na
PRVI POLOVICI KAN.

4 Ž in 3 M ali 3 Ž in 4 M

(prva 4 mesta)
MŽMŽ ali ŽMŽM

RENČE

BUKOVICAVOLČJA
DRAGA

(prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM
(prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM
(prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM

3 – Arčoni, Renški
3
Podkraj, Trg, Tureli
4 – Martinuči, Merljaki, 3
Žigoni, Vinišče
5– Lukežiči, Mohorini, 3
Oševljek

2 Ž in 1 M ali 2 M in 1 Ž

1 – Bukovica

3

2 Ž in 1 M ali 2 M in 1 Ž

(prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM

2 – Volčja Draga

3

2 Ž in 1 M ali 2 M in 1 Ž

(prva 2 mesta)
MŽ ali ŽM

2 Ž in 1 M ali 2 M in 1 Ž
2 Ž in 1 M ali 2 M in 1 Ž

Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti lahko v krajevni skupnosti določi s
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev v posamezni volilni enoti
znotraj krajevne skupnosti. Če je torej krajevna skupnost razdeljena na volilne enote,
lahko ena skupina najmanj desetih volivcev iz posamezne volilne enote, v kateri ima
vseh 10 volivcev stalno prebivališče (oz. začasno = državljani drugih držav članic EU,
ki nimajo v RS stalnega prebivališča), določi kandidata oz. kandidate samo v tisti
volilni enoti in ne v celotni krajevni skupnosti. Vsaka skupina volivcev lahko določi
največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli v posamezni volilni enoti v določeni
krajevni skupnosti, kjer ima volivec stalno prebivališče. Podpisi se dajejo na seznamu,
ki ga skupaj z osebnimi podatki podpisnikov overi občinska volilna komisija. V tem
primeru torej ni potrebno volivcu, ki odda svoj podpis, osebno priti na upravno
enoto. Tudi tu velja pravilo, da lahko volivec odda svoj podpis samo kandidatom
enega predlagatelja (enkrat).
Politične stranke pa lahko določajo kandidate v skladu s svojimi pravili, in sicer s
tajnim glasovanjem. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki
imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

_
a. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti skupina najmanj
10 volivcev v posamezni volilni enoti v krajevni skupnosti:
- Kandidatura (OBR_KS-2),
- soglasje kandidata/ov (OBR_KS-1),
- izpolnjen seznam s podpisi najmanj 10 volivcev v volilni enoti v
posamezni krajevni skupnosti (del OBR_KS-2).
b. Obrazci, ki jih mora pri občinski volilni komisiji vložiti politična stranka:
- Kandidatura (OBR_KS-2),
- soglasje kandidata/ov (OBR_KS-1),
- pravila (statut) politične stranke,

- zapisnik politične stranke o določitvi kandidatur za člana/e sveta KS
(OBR_LV-10),

- seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil
kandidature za člana/e sveta KS (OBR_LV-12).
POLITIČNE STRANKE MORATE BITI PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV POZORNE
PREDVSEM NA:
- pri določanju kandidatov/liste kandidatov morajo sodelovati samo člani
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini RenčeVogrsko;
- predlaganje in določanje kandidata/liste kandidatov mora biti skladno z
določili statuta oz. pravil stranke,
- glasovanje na organu mora biti tajno;
- ime liste je IME POLITIČNE STRANKE (registrirano);
- na kandidaturi/listi kandidatov in v zapisniku mora biti natančno določen
predlagatelj, to je organ stranke, ki določa kandidaturo/listo – npr. (svet,
odbor, skupščina, konvencija, konferenca…);
- v zapisniku mora biti v skladu s pravili stranke točno vpisan način
glasovanja o predlaganem kandidatu/ih (npr. ZA, PROTI oziroma obkroži
se zaporedna številka pred imenom in priimkom enega kandidata za
župana; pri občinskem svetu pa ZA ali PROTI listi ali glasovanje o
posameznih kandidatih; kandidat, ki je bil določen, pa je prejel npr.
največ glasov oz. več glasov ZA kot PROTI…

SKUPINE VOLIVCEV pa UPOŠTEVAJTE:
- predlagatelj kandidature župana, člana sveta KS oz. liste kandidatov za
občinski svet je eden izmed podpisnikov podpore, običajno prvi
podpisnik, s pripisom »in skupina volivcev« (IME IN PRIIMEK VOLIVCA in
SKUPINA VOLIVCEV);
- ime liste je poljubno;
- posamezen volivec lahko da podporo oz. svoj podpis samo enemu
kandidatu za župana in eni listi za občinski svet ter eni kandidaturi za svet
krajevne skupnosti v volilni enoti, kot je opisano v delu, ki se nanaša na
kandidiranje v svete KS. Isti volivec je tako lahko predlagatelj za enega
kandidata za župana in za eno listo kandidatov za občinski svet ter za eno
kandidaturo v svet KS, na kateri je lahko največ toliko kandidatov, kolikor
članov se voli v tisti volilni enoti.
PREDSTAVNIK KANDIDATA/LISTE KANDIDATOV
Vsaka kandidatura/lista kandidatov mora imeti svojega predstavnika, ki:

- ne sme biti niti kandidat na nobenih volitvah niti član volilnega odbora ali
občinske volilne komisije. Je pa lahko istočasno predlagatelj in
predstavnik kandidata/liste v primeru, ko le-tega/to predlaga skupina
volivcev.
PREDLAGATELJI morate v kandidaturo/kandidatno listo vpisati tudi stopnjo in
naziv izobrazbe kandidatov. Glej tabelo:
Po dosedanjih programih
nedokončana OŠ
OŠ
nižje poklicno izobraževanje (2-letno)
srednje poklicno izobraževanje (3-letno)
gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško
izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo
strokovno izobraževanje
višješolski program (do 1994), višješolski
strokovni program
specializacija po višješolskem programu,
visokošolski strokovni program
specializacija po visokošolskem strokovnem
programu, univerzitetni program
specializacija po univerzitetnem programu,
magisterij znanosti
doktorat znanosti

Stopnja
1
2
3
4
5

Po bolonjskih programih

6
7
8

visokošolski strokovni in
univerzitetni program (1. bol. st.)
magisterij stroke (2. bol. st)

9
10

doktorat znanosti (3. bol. st.)

KANDIDATURE ZA ŽUPANA IN SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER
LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET MORAJO BITI PRI OBČINSKI
VOLILNI KOMISIJI RENČE – VOGRSKO VLOŽENE NAJPOZNEJE V
ČETRTEK, 20. OKTOBRA 2022, DO 19. URE (FIZIČNO VLOŽENE, NE
VELJA POŠTNI ŽIG NA NAVEDENI TERMIN!)

II. PREDČASNO GLASOVANJE
Občinska volilna komisija Občine Renče - Vogrsko obvešča, da bo
predčasno glasovanje potekalo v sredo, 16. 11. 2022, med 7. in 19.
uro v prostorih Kulturnega doma Bukovica, Velika dvorana Angela
Mlečnika, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

III. POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

GLASOVANJE PO POŠTI
Po
pošti
na
območju
Republike
Slovenije
lahko
glasujejo:
- volivci ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem
zavodu
za
institucionalno
varstvo;
- invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida;
- volivci, ki so zaradi SARS-Cov-2 v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnem
glasovanja, pod pogojem, da občinski volilni komisiji predložijo dokazilo (izvid o
pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni
komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.
Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo najkasneje do srede, 9. novembra
2022, o tem obvestiti občinsko volilno komisijo, na predpisanem obrazcu (na
spletni strani občine)
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno
sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo
socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po sredi, 9. 11.
2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji
najpozneje v ponedeljek, 14. novembra, in priložijo ustrezno dokazilo
(potrdilo, odločba).
Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je bila odrejena izolacija zaradi
okužbe s SARS-Cov-2 in so v izolaciji najpozneje pet dni pred dnem
glasovanja. Obvestilu, ki ga občinski volilni komisiji predložijo najpozneje v
ponedeljek, 14. novembra, morajo priložiti dokazilo (izvid o pozitivnem testu
ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, morajo najkasneje
do srede, 16. novembra 2022, na občinsko volilno komisijo vložiti zahtevo obrazec, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Obvestilu
morajo priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (šteje se vsaka pisna potrditev
zdravnika, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more zglasiti na
volišču - tudi po e-pošti).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem
obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje do srede, 16. novembra, in da
obvestilu priložijo dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o
pozitivnem testu).

IV. VOLILNA KAMPANJA
IV/1. ODPRTJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ZA VOLILNO KAMPANJO
IN DELNA POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da mora občina pred
začetkom volilne kampanje določiti, katerim organizatorjem volilne kampanje
pripada delno povračilo stroškov in v kakšni višini. Občinski svet Občine Renče
– Vogrsko bo Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v občini Renče –
Vogrsko obravnavala na svoji 26. redni seji.
- Organizator volilne kampanje (ki je lahko sam kandidat, predstavnik
predlagatelja, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba) mora
najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja odpreti poseben transakcijski
račun; na letošnjih lokalnih volitvah je to sreda, 5. oktober. Račun mora
zapreti najpozneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja – ponedeljek,
20. marca 2023 oz. ponedeljek, 3. april 2023 (upoštevan morebitni drugi
krog volitev župana).
- Stroški volilne kampanje so določeni v 15. členu Zakona o volilni in
referendumski kampanji.
Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4749
- Organizator volilne kampanje mora predložiti poročilo o financiranju
volilne kampanje AJPES preko spletnega portala AJPES najpozneje v 15
dneh po zaprtju transakcijskega računa. Skrajni rok je torek, 4. april
2023 oz. torek, 18. april 2023 (upoštevan morebitni drugi krog volitev
župana).
- Organizator volilne kampanje, ki ni politična stranka, mora morebitni
presežek zbranih sredstev najkasneje ob zaprtju transakcijskega računa
nameniti v humanitarne namene v skladu z zakonom, ki ureja
humanitarne organizacije.

- Volilna kampanja na lokalnih volitvah 2022 se prične v četrtek, 20.
oktobra, in se mora končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.

