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Uradni list RS, št. 47/2018 z dne 6. 7. 2018

2431. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah,
stran 7804.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Državna volilna komisija na 51. seji
5. julija 2018 sprejela

NAVODILO
o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih
volitvah
I.
(1) S tem navodilom se določata oblika in vsebina obrazcev za dajanje podpore volivk in volivcev
(v nadaljevanju: volivci) v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane
občinskega sveta.
(2) Dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane
občinskega sveta se opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom.

II.
(1) Za dajanje podpore se določijo naslednji obrazci:
– Obrazec LV-1

Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine;

– Obrazec LV-2

Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za
volitve članov občinskega sveta;

– Obrazec LV-3

Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega sveta – predstavnika
italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.

(2) Na območjih kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti se enakopravno
uporabljajo obrazci v dvojezični slovensko – italijanski različici oziroma v dvojezični slovensko –
madžarski različici.
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(3) Obrazci določeni s tem navodilom, ki so na razpolago na sedežih organov pred katerimi mora
volivec podpisati obrazec, so brezplačni.

III.
(1) Posebna volilna pravica volivcev, ki so dali podporo kandidaturi na obrazcu LV-3, se preveri na
podlagi posebnega volilnega imenika v postopku preizkusa kandidature, ki ga opravi posebna
občinska volilna komisija.
(2) Obrazec LV-3 se uporablja tudi v primerih kot jih določa 40. člen Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF).

IV.
(1) Državna volilna komisija je to navodilo sprejela v sestavi predsednik Anton Gašper Frantar, ter
člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj in namestnik člana
dr. Janez Pogorelec. Navodilo je sprejela soglasno.
(2) To navodilo velja za vsakokratne lokalne volitve in začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-47/2018-1
Ljubljana, dne 5. julija 2018
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
Obrazec LV-1: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine
Obrazec LV-2: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za
volitve članov občinskega sveta
Obrazec LV-3: Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega sveta – predstavnika
italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti
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