
OBEINA ROGASOVCI
ObCinska volilna komisija

Sveti Jurii 13
9262 ROGASOVCT

Na podlagi 41. dlena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 5t. 94/07 - ZLV-UPB3, 45tO8 - ZLV-H,
83112 - ZLV-I in 68117 - ZLV-J, v nadaljevanju: ZLV) in na podlagi 23. 6lena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, St.41lO7,1O3lO7 - ZpolS-D, 11111 - a/RK-A, 28t11 - odt.
US in 98/13 - a/RK-B, v nadaljevanju: ilRK) izdaja Obdinska volilna komisija Obdine Rqa3ovci
naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

L

Ob6inska volilna komisija je skladno z 54. oz. 106. dlenom ZLV doloiila Stevilo podpor, potrebnih za
dobeitev kandidature za Zupana in 6lane obiinskega sveta, kadar doloOa kandidaturo skupina
volivcev. V primeru neodvisne kandidature za Zupana je potrebnih najmanj 2 (dva) % podpisov
volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih lokalnih volitvah, vendarne manj kot't5 in ne ved
kot 2500, medtem ko ie za kandidate v ob6inski svet potreben I (en) % podpisov volivcey, ki so
glasovali na zadnjih rednih volitvah, vendar ne manj kot 30 v posamezni volilni enoti.

V prvem krogu lokalnih volitev zahspanalelaX)14je, kot je razvidno iz porofila OVK, glasovalo 1216
volivcev (2oh je 24,32 podpisov ).

Za tlane obdinskega sveta je bilo na zadnjih rednih lokalnih volitvah na dan razpisa v 1. volilni enoti
2852 volilnih upravidencev { 1o/o je 28,52 podpisov ).

II.

obcinska volilna komisija obcine Roga5ovcije sprejela naslednjo odlocitev:

Kandidate za dlane ob6inskega sveta v posamezni volilni enoti lahko dolodi s podpisovanjem
skupina volivcev, ki imajo stalno prebivali$de v volilni enoti, 6e so dr2avljani driave dlanice EU in
nimair stalnega prijavljerega prebivali$Ea v RS, pa za6asno prebivali5de. Potrebno Stevilo
podpisov v posamezni volilni enoti za volitve danov Ob6inskega sveta Ob6ine Roga6ovci je 1 o/o

od Stevila volivcev v posameznivolilnienotina dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30.
V posamezni volilni enoti je, skladno z ugotovitvenim postopkom OVK, potrebnih najmanj 30
podpisov za doloditev neodvisne kandidature za 6lana obCinskeqa sveta.

lGdar doloca kandidata za Zupana Obdine Roga5ovci skupina volivcev, je potrebrCI Stevilo
podpisov 2 oh volivcev in ne manj kot 15 ter ne ve6 kot 2500 podpisov, ki so giasovali v prvem
krogu glasovanja na zadilih lokalnih volitvah.
Skladno z ugotovitvenim postopkom OVK ie potrebnih 25 podpisov za doloditev neodvisne
kandidature za iuoana.

m.

Sklep je bil sprejet soglasno.

St.: oat-gtzolB-4o
Roga5ovci, 3. september 2018
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Martina Recek, univ. dipl. prav.
predsednica Obdinske volilne komisije
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