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OBČINA BELTINCI 

Mladinska 2, 9231 Beltinci         

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
 

Datum: 7. 9. 2018 

 
LOKALNE VOLITVE V OBČINI BELTINCI 2018 

 
1. NAČIN VOLITEV V OBČINSKI SVET, SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN ŽUPANA 

 

Glede na merila iz 116. čl. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) šteje Občinski svet Občine 
Beltinci 19 članov, od tega je en predstavnik romske skupnosti. 

Občinski svet Občine Beltinci je za volitve članov oblikoval volilne enote, na ta način je 
zagotovljeno načelo, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število 

prebivalcev (20. čl. ZLV). 

V Občini Beltinci imamo tako štiri volilne enote: v volilno enoto 1 spada območje krajevnih 
skupnosti Beltinci in Lipa, v volilno enoto 2 spada območje krajevnih skupnosti Dokležovje, 

Ižakovci in Melinci, v volilno enoto 3 pa krajevne skupnosti Bratonci, Lipovci in Gančani. Iz 
teh treh volilnih enot se izvoli v vsaki po šest članov občinskega sveta. Četrto volilno enoto 

pa predstavlja območje celotne občine, sem pa spadajo volivci romske skupnosti, ki izvolijo 

enega svojega predstavnika v občinski svet.     
 

Glede na takšno število svetnikov se tako po določilu 9. čl. ZLV člani Občinskega sveta 
Občine Beltinci volijo po proporcionalnem sistemu. Pri tem sistemu se glasuje o listah 

kandidatov, proporcionalni sistem pa zagotovi sorazmerno zastopanost list v občinskem 
svetu - glede na delež glasov, ki jih prejme posamezna lista, se listi kandidatov zagotovi 

ustrezen delež mandatov (sedežev) v občinskem svetu. 

 
Predstavnik romske skupnosti se voli po večinskem načelu (10. čl. ZLV). To pomeni, da se 

glasuje o posameznih kandidatih. Izvoljen je tisti, ki dobi največ glasov (11. čl. ZLV). 
 

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti je občinski svet določil, da imajo vsi sveti KS 7 

članov, zato se volitve izvedejo v krajevni skupnosti kot eni volilni enoti (109. čl. ZLV v zvezi z 
19. čl. ZLV) in po večinskem sistemu (109. čl. ZLV v zvezi z 9. čl. ZLV). 

 
Za župana je izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino veljavnih glasov. Če v prvem krogu nihče 

ne dobi te večine, se opravi drugi krog med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov (107. 

čl. ZLV). 
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2. POSTOPEK KANDIDIRANJA 

 
Za občinskega svetnika se volijo liste kandidatov. Vsak lahko kandidira le na eni listi in samo 

v eni volilni enoti (69. čl. ZLV) in v tisti volilni enoti, v kateri ima stalno prebivališče (68. a čl. 
ZLV). Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje, ki je nepreklicno (70. čl. ZLV). 

 

Na listi kandidatov je lahko eden ali več kandidatov, največ toliko, kolikor članov se voli v 
volilni enoti (v Občini Beltinci največ šest). Če je na listi več kot en kandidat, je potrebno 

upoštevati načelo enakosti spolov. Na kandidatni listi mora vsakemu od obeh spolov 
pripadati najmanj 40% kandidatur (spolna kvota), na prvi polovici kandidatne liste morajo 

biti kandidatke oz. kandidati razporejeni izmenično po spolu (načelo polne zadrge – M, Ž, M 

ali obratno) - 70.a čl. ZLV. Spolna kvota in polna zadrga mora biti upoštevana v vsaki volilni 
enoti posebej.  
 

Liste kandidatov lahko določijo ali politične stranke ali skupine volivcev s podpisovanjem. 

 
Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti. 

Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po postopku, določenem z njenimi 

pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno 
pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem (51. in 67. 

člen ZLV). Listi kandidatov mora politična stranka priložiti pravila, po katerih je določila 
kandidate, prav tako mora priložiti zapisnik o določitvi kandidatov (drugi odstavek 72. čl. 

ZLV). 
 

Listo kandidatov pa lahko določi tudi skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni 

enoti. Novost je, da je potrebno število podpisov najmanj 1% od števila volivcev v volilni 
enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. V Občini Beltinci je v 

letu 2018 potrebno število podpisov najmanj 30 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v 
volilni enoti. Za izračun števila volivcev v posamezni volilni enoti  se upoštevajo  podatki, ki 

jih  na dan, s katerim   začnejo teči roki za volilna opravila (3. 9. 2018), na svoji spletni strani 

objavi MNZ. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov (68. čl. ZLV), vsak 
volivec lahko da podporo s podpisom samo eni listi kandidatov (71. čl. ZLV). Potrebno 

število podpisov podpore je potrebno priložiti na predpisanem obrazcu (prvi odstavek 72. 
čl. ZLV). 

 

Za župana lahko kandidata določijo ali politične stranke v občini ali skupine volivcev s 
podpisovanjem. Potrebno je pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno. Kandidat mora 

imeti stalno prebivališče v občini in mora biti polnoletni slovenski državljan. 
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Politična stranka določi kandidata po postopku, določenem z njenimi pravili in ostalimi 

pogoji po 51. čl. ZLV. 

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 (106. čl. ZLV). V Občini Beltinci je v letu 
2018 potrebno število podpisov najmanj 78 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini. 

 

Za volitve v svet krajevnih skupnosti lahko prav tako dajo kandidate politične stranke ali pa 
skupina najmanj desetih volivcev (109. čl. ZLV). Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje 

osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališče. 
Novost je, da podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija z neposrednim 

vpogledom v spletno aplikacijo evidence volilne pravice. Politična stranka določi kandidate 

za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenim z njenimi pravili. Kandidat za 
člana sveta KS mora imeti stalno prebivališče v krajevni skupnosti. Tudi za listo kandidatov 

za svet KS mora biti upoštevana spolna kvota in pravilo izmenične razvrstitve na prvi 
polovici liste (načelo zadrge). 

 
Podporo s podpisi lahko volivci zbirajo od 3. 9. 2018 do vključno 18. 10. 2018 na obrazcih, 

ki jih je predpisala Državna volilna komisija in so dostopni na internetni strani občine 

Beltinci www.beltinci.si. Na istem naslovu je dostopen tudi obrazec za KS.  
 

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati: 
-    oznako volilne enote, 

-    ime predlagatelja, 

-    ime liste, 
-  osebne podatke kandidatov (ime, priimek, rojstni podatki, spol, naslov stalnega 

prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča, stopnjo izobrazbe, naziv 
izobrazbe, strokovni ali znanstveni naziv, delo, ki ga opravlja, predstavnika kandidature 

oziroma liste kandidatov). Poleg navedenih pa še ostale, ki jih določa 72. čl. ZLV.  

 
Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov ter 

določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih. 
 

Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priložena tudi 
pravila politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o 

določitvi kandidatov oziroma list kandidatov. 

 
Ime liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime politične stranke. Sestavni del 

imena liste je lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica njenega imena. Imenu se lahko 
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doda simbol oziroma znak stranke. 

 

Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, določijo ime skupne liste, pri 
čemer mora biti razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank. 

 
Ime liste kandidatov, ki jo vložijo volivci, določijo sami volivci. Če ime liste ni določeno, se za 

ime liste šteje ime in priimek prvega kandidata na listi. Če je predlagatelj kandidature 

oziroma liste kandidatov skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek 
enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi 

za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste. 
 

Kandidati za člane občinskih svetov oziroma župane so dolžni, hkrati z vložitvijo kandidatur 

oziroma list kandidatov, občinski volilni komisiji sporočiti podatke o organizatorju volilne 
kampanje. V sporočilu navedejo: kdo je organizator volilne kampanje in njegovo odgovorno 

osebo, podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko 
računa, naslov banke in naslov imetnika transakcijskega računa).  

 
Glede na določilo 74. čl. ZLV in rokovnika se mora kandidatura oz. lista kandidatov 

predložiti občinski volilni komisiji najpozneje dne 18. 10. 2018 do 19.00 ure. 
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- Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP) – (Uradni list RS, št. 98/13). 
- Uvodna pojasnila in komentar ZLV – Franc Grad, Pavle Svete – Uradni list, 2018 
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