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Opomba: Pri določanju kandidatov za člane sveta krajevne skupnosti preko organa politične stranke 
morajo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. 
Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. (51. in 109. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17)   

 
KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANOV SVETA  

KRAJEVNE SKUPNOSTI _________________________________,  

ZA VOLITVE 31. marca 2019  
 

I.  
Ime predlagatelja (ime in priimek volivca s pripisom »in skupina volivcev« ali ime oz. naziv 

organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov: zbor članov, občinski odbor ipd..) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

je določil naslednje (ga) kandidata(e) za člana (e) sveta krajevne skupnosti 

________________________________________.  

 
II.  

A. Občina Laško 

KRAJEVNA SKUPNOST za katero je vložena kandidatura: _____________________ 

 

B. V kandidaturo je vpisan (ih) (število) ______________ kandidat (ov), in sicer:  

� za volilno enoto št. _______ je v kandidaturo vpisan(ih) ______ kandidatov  

� za volilno enoto št. _______ je v kandidaturo vpisan(ih) ______ kandidatov  

 

C. Kandidat(i)/kandidatka(e) je (so): 
 

 a) V volilni enoti št.: ____________: 

 1.  ime: ____________________________ priimek: __________________________ 

  rojstni datum ________________________, 

  spol:   M - Ž, 

  stalno prebivališče:  

� občina ___________________________ 

� kraj _____________________________ 

� ulica ______________________ hišna št. ________ 

  stopnja izobrazbe:  ______________________________________________ 

  naziv izobrazbe:  ______________________________________________ 

  strokovni ali znanstveni naziv:  ____________________________________ 

  delo, ki ga opravlja:    ____________________________________ 
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2. ime: ____________________________ priimek: __________________________ 

  rojstni datum ________________________, 

  spol:   M - Ž, 

  stalno prebivališče:  

� občina ___________________________ 

� kraj _____________________________ 

� ulica ______________________ hišna št. _________ 

  stopnja izobrazbe:  _______________________________________________ 

  naziv izobrazbe:  ________________________________________________ 

  strokovni ali znanstveni naziv:  ____________________________________ 

  delo, ki ga opravlja:    ____________________________________ 

 

 b) V volilni enoti št.: __________: 

 1.  ime: ____________________________ priimek: __________________________ 

  rojstni datum ________________________, 

  spol:   M - Ž, 

  stalno prebivališče:  

� občina ___________________________ 

� kraj _____________________________ 

� ulica ______________________ hišna št. ________ 

  stopnja izobrazbe:  ______________________________________________ 

  naziv izobrazbe:  ______________________________________________ 

  strokovni ali znanstveni naziv:  ____________________________________ 

  delo, ki ga opravlja:    ____________________________________ 

 

2. ime: ____________________________ priimek: __________________________ 

  rojstni datum ________________________, 

  spol:   M - Ž, 

  stalno prebivališče:  

� občina ___________________________ 

� kraj _____________________________ 

� ulica ______________________ hišna št. _________ 

  stopnja izobrazbe:  _______________________________________________ 

  naziv izobrazbe:  ________________________________________________ 

  strokovni ali znanstveni naziv:  ____________________________________ 

  delo, ki ga opravlja:    ____________________________________ 



NAKNADNE VOLITVE  2019 
KANDIDATURA KS – Večinske volitve 

 3

D.   Predstavnik kandidature je:   
  ime ____________________________ priimek __________________________ 

  rojstni datum ________________________ 

  telefon ali mobilni telefon in e-pošta: 

   __________________________________________________  

  stalno prebivališče:  

� občina ___________________________ 

� kraj _____________________________ 

� ulica ______________________ hišna št. __________ 

� kraj pošte __________________ poštna št.__________ 

 

E. Obkroži:  
� Kandidaturo je določilo s podpisi _____________ volivcev. 
� Kandidaturo je določila politična stranka, zato je priložen zapisnik o delu organa 

politične stranke in pravila politične stranke, po katerih je bila kandidatura določena.  
 

F. Kandidaturi prilagamo soglasje kandidatov.  
 
Kraj ______________________________ 

 

Datum ____________________________ 

 

       Podpis predstavnika predlagatelja:   
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBE:  

1. V kandidaturo je lahko vpisan najmanj en kandidat oziroma največ toliko kandidatov, kot se 
voli članov sveta krajevne skupnosti v volilni enoti. 

2. Poleg vseh pravil, določenih v Zakonu o lokalnih volitvah za vlaganje kandidatur in kandidatnih 
list, morajo predlagatelji zagotoviti ENAKE MOŽNOSTI MOŠKIH IN ŽENSK PRI KANDIDIRANJU 
V VOLILNI ENOTI. Kandidature za večinske volitve v volilni enoti so pravilno vložene, če se:  

a. v volilni enoti voli 1 članica oziroma član sveta KS, se pravila o enakih možnostih ne 
upoštevajo. 

b. v volilni enoti voli 2 članici oziroma člana sveta KS in predlagatelj predlaga 1 kandidata, ni 
dolžan upoštevati pravila o enakih možnostih. 

c. v volilni enoti voli 2 članici oziroma člana sveta KS in predlagatelj predlaga 2 kandidata, mora 
predlagati 1 moškega in 1 žensko.     

Spolne kvote se preverjajo na ravni volilne enote in ne na ravni celotne krajevne skupnosti, če 
je ta razdeljena na več enot. Tudi za politične stranke je 70. a člen Zakona o lokalnih volitvah 
absolutno zavezujoč in morajo upoštevati oba pogoja in sicer predpisani minimalni delež 
vsakega od spolov ter izmenično razporeditev kandidatov po spolu na prvi polovici kandidatne 
liste.  


