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        OBČINA BELTINCI 

             Mladinska 2, 9231 Beltinci 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

Datum: 23. 9. 2014 

LOKALNE VOLITVE 2014 

OPOMNIK 

Drugi del 

 

Opomba G.T. - V tem opomniku je poudarek na informaciji za volivce (za OVK in volilne odbore so 

pripravljena posebna navodila s strani MNZ). 

 

1. NAČINI GLASOVANJA 

 

Glasuje se na voliščih, ki jih je določila OVK. Iz razlogov enotne prakse, smo za lokalne 

volitve 2014 določili volišča na istih lokacijah kot so določena za volitve v Državni zbor. 

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure, za izvedbo glasovanja na voliščih v skladu z 

zakonom so odgovorni volilni odbori. 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik. 

Če bo volivec na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču, v domu za 

ostarele, v zaporu ali priporu, lahko glasuje tudi po pošti. Najpozneje do 24. 9. 2014 mora za 

glasovanje po pošti volivec to sporočiti OVK. Glasovnica po pošti mora prispeti na OVK 

najpozneje do 6. 10. 2014 do 12.00 ure, da se bo upoštevala.   

Volivec lahko predčasno glasuje na volišču, ki je na sedežu OVK, v Beltincih bo to v sredo, 

1. 10. 2014 od 7.00 do 19.00 ure. 

Lahko se glasuje tudi na domu, če volivec do vključno srede 1.10.2014 sporoči OVK, da želi  

glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. 

Glasovanje invalidov je omogočeno na vseh voliščih v skladu z dosedanjo prakso, posebej 

lahko invalidi, da želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, to sporočijo do 1. 10. 

2014. 
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1.1. Ravnanje z glasovnicami 

Volivec glasuje na glasovnici. OVK pripravi za vsako volišče toliko glasovnic, kot je število 

volivcev, vpisanih v volilni imenik za tisto volišče ter jih preda volilnemu odboru. 

Za glasovanje po pošti, predčasno glasovanje ali glasovanje na domu se pripravi potrebno 

število glasovnic - kolikor se jih prijavi do 1. 10. 2014 za takšno glasovanje. Te glasovnice 

morajo biti sledljive - na njih se odtisne dodatni žig OVK, izda potrdilo in zapisnik o številu 

prejetih, uporabljenih in neuporabljenih glasovnic. 

 

1.2. Glasovanje na volišču 

Volivec se na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik, predstavi, volilni odbor lahko identiteto 

preveri z osebnim dokumentom ali na drug način. 

Nato predsednik ali član volilnega odbora obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v 

volilnem imeniku, volivec pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. 

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila pristojnega organa, 

da je vpisan kot volivec za območje volišča, na katerem želi glasovati. 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in 

tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili. 

Na drugi strani se osebi, ki ni vpisana v volilni imenik in nima ustreznega potrdila ne dovoli 

glasovati. Tudi se ne dovoli glasovati osebi, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo 

in pri njenem imenu že obstaja podpis volivca, oziroma je v rubriki opombe označba o 

drugem načinu glasovanja. 

Glasuje se samo osebno, ni dovoljeno glasovanje po pooblaščencu ali za družinskega člana. 

Tako glasovanje je kaznivo dejanje zlorabe volilne pravice (152. člen Kazenskega zakonika - 

se preganja po uradni dolžnosti). 

 

1.2.1. Glasovanje za župana 

Volivec na glasovnici obkroži številko pred imenom kandidata za župana, za katerega želi, da 

je izvoljen. 

Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih glasov. 

Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki 

sta dobila največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je 

dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za 

drugi krog volitev določi z žrebom. 
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Na glasovnici za drugi krog volitev sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število 

dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih glasov enako, se vrstni red 

določi z žrebom. 

Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, drugi krog vseh ostalih volitev 

pa občinska volilna komisija. Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu 

volitev. 

 

1.2.2. Glasovanje za občinski svet 

Na glasovnici so navedene liste kandidatov, volivec lahko glasuje samo za eno listo 

kandidatov. 

Na glasovnici bodo navedena imena list kandidatov, imena posameznih kandidatov na teh 

listah pa bodo natisnjena na posebnem razglasu, ki bo izobešen v samem prostoru glasovanja. 

Izvoljeni bodo kandidati po vrstnem redu, kot so ga določile političnega stranke ali skupine 

volivcev. 

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero 

glasuje. 

Če želi dati posameznemu kandidatu z liste preferenčni glas, pa vpiše v za to določen prostor 

pri listi zaporedno številko kandidata z liste, ki mu daje preferenčni glas. Volivec lahko da 

preferenčni glas samo enemu kandidatu z liste. 

V kolikor bo najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala 

preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste, bodo v tem primeru z liste izvoljeni 

kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila 

preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 

odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko 

kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo 

kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi. 

Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako 

število preferenčnih glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. 

 

1.2.3. Glasovanje za svete krajevnih skupnosti 

Glasuje se po večinskem načelu o posameznih kandidatih. Volivec lahko glasuje največ za 

toliko kandidatov, kolikor članov sveta se voli v volilni enoti. V občini Beltinci se v vsak svet 

krajevnih skupnosti voli sedem članov, torej lahko volivec glasuje za največ sedem članov iz 

kandidatne liste. 

Izvoljenih bo tistih sedem kandidatov, ki bodo dobili največ glasov. 
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2. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

 

Zakon določa pravna sredstva, ki so namenjena varstvu zakonitosti in odpravljanju 

nepravilnosti v volilnih postopkih. 

Pravico do pravnih sredstev imajo kandidati in predstavniki kandidatov oz. list kandidatov. 

Vsak volivec pa lahko vloži le ugovor zoper nepravilnosti pri delu volilnega odbora. 

 

1. Nepravilnosti v postopku kandidiranja - Ugovor zoper nepravilnosti pri postopku 

kandidiranja 

Vloži se ga pri občinski volilni komisiji do roka, ki je določen za predložitev kandidatur. »O 

ugovoru mora odločiti najpozneje v 48 urah do izteka roka za predložitev kandidatur oz. list 

kandidatov« (ZLV, 96. člen). Ugovor lahko poda vsak kandidat oz. predstavnik kandidature 

oz. liste kandidatov. 

 

2. Nepravilnosti v postopku potrjevanja kandidatov oz. list kandidatov: 

- ugovor zaradi nezakonitosti potrjene liste kandidatov - 

Ta ugovor lahko vloži vsak predstavnik liste kandidatov v 48 urah po dnevu objave seznama 

list kandidatov. Občinska volilna komisija odloči o ugovoru najpozneje v 24 urah po prejemu 

ugovora. 

- Občinska volilna komisija pa lahko tudi sama v celoti ali deloma odpravi odločbo s katero je 

v postopku potrjevanja list kandidatov potrdila listo kandidatov, če do roka za objavo 

potrjenih list kandidatov ugotovi, da je lista kandidatov sestavljena v nasprotju s tem 

zakonom. 

 

3. Zoper odločbo občinske volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura oz. lista 

kandidatov ali ugovor zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja je možna pritožba, ki se 

vloži na sodišče, ki je pristojno za upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe. Pritožbo 

lahko vloži vsak kandidat oz. predstavnik kandidature oz. liste kandidatov. 

 

4. Nepravilnost pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora: 

- Ugovor zoper nepravilnosti pri delu volilnega odbora 

Ugovor se vloži pri občinski volilni komisiji, in sicer najkasneje naslednji dan po glasovanju. 

Ta ugovor lahko vloži kandidat oz. predstavnik kandidatur ali list kandidatov ter vsak volivec. 

Občinska volilna komisija mora odločiti o ugovoru najpozneje četrti dan od dneva glasovanja. 
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- Lahko pa OVK tudi po uradni dolžnosti ugotovi nepravilnosti pri glasovanju na volišču oz. 

pri delu volilnega odbora. 

»Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oz. pri 

delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi 

glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje 

razveljavljeno« (ZLV, 99. člen).   

 

4. Nepravilnosti, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov - zoper odločitev občinske volilne 

komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov lahko vsak kandidat ali predstavnik 

kandidature oz. liste kandidatov vloži pritožbo. Pritožba se lahko vloži do začetka prve seje 

občinskega sveta. 

Zoper odločitev občinskega sveta, s katero ni ugodeno pritožbi zoper odločitev občinske 

volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov se lahko vloži na upravno sodišče 

pritožba v 8 dneh od prejema obvestila, da občinski svet ni ugodil pritožbi. 

 

         Sestavil: 

                                                                                 Predsednik OVK Občine Beltinci: 

         Gorazd Tivadar l.r. 


