Redne lokalne volitve 2018!
Spoštovani!
V Uradnem listu št. 48/2018 z dne 13.07.2018 je bil objavljen Akt o razpisu rednih lokalnih
volitev v občinske svete in rednih volitev županov. Župan Občine Piran je dne 23.07.2018
razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Piran, ki je bil objavljen
v Uradnem listu št. 52/2018 z dne 27.07.2018.
Na spletni strani Občine Piran www.piran.si bodo objavljeni Pogoji za določitev in pridobitev
pravice uporabe plakatnih mest za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.
Občinska volilna komisija je na 3. seji sprejela sklep o določitvi območij volišč in sedežev
volišč ter rokovnik za izvedbo volilnih opravil, ki sta objavljena na spletni strani občine
www.piran.si v rubriki »Lokalne volitve 2018. Pripravljen je tudi spisek volišč po volilnih
enotah, v katerem je razbrati katere ulice spadajo v posamezno volilno enoto, ki je prav tako
objavljen na navedeni spletni strani.
Posebej vas želimo opozoriti na roke, ki so pomembni:
-

redne lokalne volitve bodo 18.11.2018;
datum, s katerim so začeli teči roki za volilna opravila je 03.09.2018;
do 13.09.2018 lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani
oddajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov;
03.09.2018 so začeli kandidacijski postopki za določitev kandidatov za župane, za
člane občinskih svetov in člane svetov krajevnih skupnosti;
volivci lahko od 03.09.2018 na upravnih enotah oddajo glasove za podpore
posameznim neodvisnim kandidatom za župana in člane občinskega sveta; podporo je
mogoče opraviti do 18.10.2018;
18.10.2018 do 19.00 ure je možno vložiti kandidature za člane občinskega sveta, za
župana in za člane sveta krajevnih skupnosti na sedežu Občinske volilne komisije, ki
je v upravni stavbi Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran;
Volilna kampanja se začne 19.10.2018 in traja do 16.11.2018 do 24.00 ure;

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja to je do
03.10.2018 odpreti posebni transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri tem
navesti tudi volitve za katerega organizira kampanjo. Organizator mora v 15 dneh po zaprtju
transakcijskega računa poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
(financiranju volilne oz. referendumske kampanje) predložiti tudi AJPES preko spletnega
portala AJPES.
Ostale pomembne informacije:
Enaka zastopanost obeh spolov (kvote) –kandidatne liste političnih strank in neodvisnih list
morajo biti določene tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oz.
mest na kandidatni listi, poleg tega pa morajo biti kandidati oz. kandidatke na prvi polovici
kandidatne liste razporejeni izmenično po spolu (načelo »zadrge«), kar pomeni, da mora biti
vsak drugi kandidat drugega spola. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

Politične stranke morajo kandidate določiti s tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje poteka
po postopku določenem s strankarskimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati
samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Instruktivni
obrazci za kandidaturo in zapisniki strank so objavljeni na spletni strani
http://www.dvk.gov.si/ in na spletni strani občine.
Kandidiranje s podporo volivcev:
Ko kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti določi skupina volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v volilni enoti oz. če so volivci državljani druge države članice EU,
ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, imajo pa začasno
prebivališče, s podpisovanjem, 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 Piran
so 4 volilne enote, potrebni glasovi podpore v posamezni volilni enoti pa so naslednji:
Št. volilne enote

1
2
3
4

Število volilnih upravičencev
na dan 3. 9. 2018
3.689
3.265
4.194
3.977

št. potrebnih podpisov
podpore
37
33
42
40

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. V Občini Piran je na zadnjih rednih
volitvah za župana v prvem krogu glasovalo 6.792 volivcev.
Za kandidaturo za župana je v Občini Piran potrebnih 136 podpisov podpore.
Za kandidaturo za člane sveta krajevne skupnosti so pogoji ostali enaki in sicer lahko
kandidate za člane sveta krajevnih skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj 10
volivcev, s stalnim prebivališčem tistega območja. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje
osebne podatke podpisnikov, kot jih določa 109. člen Zakona o lokalnih volitvah. Seznam
podpisnikov, ki vsebujejo osebne podatke, overi občinska volilna komisija.
Napotki pri navedbah stopnje in naziva izobrazbe ter strokovnega ali znanstvenega
naslova na obrazcih kandidiranja
Na vseh obrazcih za kandidaturo se pri navedbi Stopnja in naziv izobrazbe uporabi uraden
šifrant stopnje in naziva izobrazbe – MIZŠ:

Pri polju Strokovni ali znanstveni naslov se navede strokovni oz. znanstveni naziv kandidata –
dolg naziv npr. »univ. dipl. inž. računalništva in informatike«.

Na spletni strani Občine Piran www.piran.si je posebna rubrika »Lokalne volitve 2018«,
namenjena lokalnim volitvam 2018. Na navedeni strani je objavljen rokovnik in sklep o
določitvi območij volišč in sedežev volišč, predvidoma v naslednjem tednu pa bodo objavljeni
tudi vsi obrazci, potrebni pri volilnih opravilih. Prav tako so narejene povezave na druge
spletne strani, pomembne pri izvedbi lokalnih volitev. Vse potrebne obrazce najdete zlasti na
spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk.gov.si/.
Za vse ostale informacije se lahko obrnete na Tino Opara, telefon: 6710-302, 041/300-916 ali
Ano Fakin, telefon: 6710-320, 041/300-917.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Tina Opara,
tajnica OVK Piran

