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Stevilka: 041 -ll20l4-47
Datum: 31.7.2014

Na podlagi 41., 54. in 106. dlena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Ur.l.RS 5t.94107-UPB3,
45108, 83112) v povezavi z dolodbami Statuta Obdine RazhnLje (Ur.l.RS 5t. 12199, 2101,
38104,28112) ter Odloka o doloditvi volilnih enot zavolittre dlanov Obdinskega sveta Obdine
RazkriZje (Ur.l.RS 5t. 111/05) in Stevila volivcev, ki so glasovali v Obdini RazkriZje dne
10. oktobra 2010, je Obdinska volilna komisija Obdine RazkriAe na 1. seji, dne 31. julija
20 1 4, sprej ela naslednj i

UGOTOVITVENI SKLEP

I.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2014 doloii kandidate za ilane obiinskega
sveta Obiine RazkriZje s podporo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalno
prebivati5ie v Obiini Razkriije.

II.

Skupina volivcev lahko za lokalne volitve 2014 doloii kandidata za Zupana Obiine
RazkriZje s podporo najmanj 15 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivali5ie v Obiini
RazkriZje.

Obraz loL , i t ev :

I.

Ker se .r, skladu s 13. dlenom Statuta Obdine Ra*rrtje in 4. dlenom Odloka o doloditvi
volilnih enot za volitve dlanov Obdinskega sveta Obdine RazkriZje Obdinski svet Obdine
RazkriZje voli po vedinskem nadelu (vedinske volitve), se upoSteva 54. dlen ZLV, ki v l.
odstavku doloda, da kandidate za Elane obdinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko
dolodi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivali5de v volilni enoti.
Potrebno Stevilo podpisov je najmanj lo/o od Stevila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na
zadnjih rednih voliwah v obdinski svet, vendar ne manj kot 15. Na podlagi 41. dlena v
povezavi z 2. odstavkom 54. dlena ZLV ugotovi potrebno Stevilo podpisov obdinska volilna
komisija.



Iz Porodila o izidu rednih volitev Obdinskega sveta Obdine Fiazl<rr1je (Ur.l.RS St. 82/10) je

razvidno, da je nazadnjih rednih voliwah v obdinski svet dne 10. oktobru2010 na obmodju
Obdine Razkrizje, K je ena volilna enota, glasovalo skupaj 701 volivcev.

Iz navedenega izhajU da za volilno enoto predstavlja lo/o marrl5e Stevilo od 15, zato je
v skladu z omenjeno dolodbo 2. odstavka 54. dlen ZLV za kandidaturo za Elane obdinskega
sveta, ki se bodo dolodala s podpisovanjem skupine volivcev, potrebnih najmanj 15 podpisov
volivcev, ki imajo stalno prebivali5de v Obdini RazkriZje.

il.

106. dlen ZLV doloda, da glede dolodanja kandidatov za Lupana veljajo smiselno dolodbe
ZLV o kandidiranju za vedinske volitve v obdinski svet. Kadar doloda kandidata za htpana
skupina volivcev, je potrebno Stevilo podpisov najmanj 2Yo od Stevila volivcev v obdini, ki so
glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih voliwah za h,tpan4 vendar ne manj kot 15 in ne
ved kot 2500.

Iz Porodila o izidu rednih volitev Lupana Obdine RazkriZje (Ur.l.RS St. 82/10) je mnidno, da
je na zadnjih rednih voliwah zahtpana dne 10. oktobra2Al0 na obmodju Obdine RazkriZje,
ki je ena volilna enota, glasovalo skupaj 701 volivcev.

Ker 2%o od navedenega Stevila predstavlja 14,02 volivc4 glede na citirano zakonsko dolodbo,
pomeni, da je za doloditev kandidata za Lupana Obdine RazkriZje potrebnih najmanj
15 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivali5de v Obdini RazkriZje.
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Vroditi:
- Javna objava.
- Arhiv. tu.


