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Zadeva:  POTRJEVANJE PODPOR VOLIVCEV KANDIDATURI ZA ŽUPANA 

OBČINE KAMNIK IN KOMENDA, IN KANDIDATURI OZIROMA 

LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE KAMNIK IN KOMENDA 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) lahko kandidate za župane 

predlagajo politične stranke in skupine volivcev s podpisovanjem. ZLV v 103. členu, v 

povezavi s 5. členom določa, da ima pravico voliti župana vsak volivec, ki ima volilno 

pravico pri volitvah v občinski svet, pravico biti voljen za župana pa vsak državljan 

Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. ZLV v 5. členu 

določa tudi, da ima pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta vsak državljan 

Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti, pod enakimi pogoji 

pa tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi stalnega 

prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o 

prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Zgolj pravico 

voliti člana občinskega sveta imajo tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in 

prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  

 

Volilno pravico volivec uresničuje v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče. 

Izjemoma izvršuje državljan druge države članice Evropske unije, ki nima stalnega, 

temveč zgolj začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, v občini začasnega 

prebivališča.  

 

Pravice voliti in biti voljen pa nimajo državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 

osemnajst let starosti, pa jim je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti 

popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali 

drugih oseb čez njihovo polnoletnost ter niso sposobni razumeti pomena, namena in 

učinkov volitev, sodišče pa je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali 

podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice 

voliti in biti voljen.  

 

Podpore s podpisi se dajejo od začetka volilnih opravil to je 3. 9. 2018, do dneva, ki je 

določen za predložitev kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta 
ter kanditature za župana (to je do vključno 18. 10. 2018 do 19 ure).  

 

Podpore se dajo na predpisanih obrazcih, ki jih je določila Državna volilna komisija v 

skladu z Navodilom o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalni 

volitvah in sicer: 

   - obrazec LV-1 je namenjen podpori, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine, 

   - obrazec LV-2 je namenjen podpori, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov   

     oziroma predlagatelju za volitve članov občinskega sveta,  

   - obrazec LV-3 je namenjen podpori, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega  

     sveta – predstavnika italijanske ali madžarske narodne skupnosti. 



 

Volivec lahko da svojo podporo (kandidaturi za župana Občine Kamnik in Komenda ali 

kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za volitve članov občinskega sveta 

Občine Kamnik in Komenda) s podpisom na predpisanih obrazcih, samo enkrat. 

 

Volivec da svojo podporo na predpisanem obrazcu pred pristojno uradno osebo 

upravne enote, ne glede na kraj stalnega prebivališča. Obrazci podpor so brezplačni in 

so na razpolago na vseh upravnih enotah. Obrazec mora biti žigosan in podpisan tako 

s strani volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti za veljavno. 

Obrazci podpor se bodo potrjevali v pisarni št. 2, 4 in 13, pritličje Upravne enote 
Kamnik, v naslednjem poslovnem času: 

 

 
Ponedeljek od 8.00 do 15.00 

Torek od 8.00 do 15.00 

Sreda od 7.30 do 17.30 

Četrtek od 8.00 do 15.00 

Petek od 8.00 do 13.00 
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