LOKALNE VOLITVE 2018
Meseca novembra 2018 bomo ponovno stopili na volišča, kjer bomo volili:
1. župana občine
2. člane občinskega sveta
3. člane svetov krajevnih skupnosti
Sočasno z lokalnimi volitvami bodo potekale tudi volitve v občinski svet madžarske
narodne skupnosti.
Volitve v občinske svete in volitve županov je razpisal predsednik Državnega zbora RS ter
bodo potekale v nedeljo, 18.11.2018.
Predsednik Državnega zbora RS je v razpisu določil tudi dan, s katerim se bodo začela
volilna opravila t.j. ponedeljek, 3. september 2018.
Volitve v svete krajevnih skupnosti je razpisal župan občine, volitve v svet madžarske
narodne skupnosti pa predsednik sveta madžarske narodne skupnosti.
Razpisi volitev so objavljeni v Uradnem listu RS, občani pa bodo o razpisih seznanjeni tudi
preko lokalnih sredstev javnega obveščanja ter spletnih strani občine.
VOLITVE ŽUPANA OBČINE
Redne volitve župana občine se opravijo hkrati z rednimi volitvami v občinske svete.
Župana občine bomo volili po večinskem sistemu, kar pomeni, da se glasuje o posameznih
kandidatih.
Za župana bo lahko kandidiral vsak državljan RS, ki bo na dan glasovanja dopolnil 18 let
starosti ter ima stalno prebivališče na območju Občine Lendava.
Kandidata za župana bodo lahko določile politične stranke v občini in volivci v volilni enoti
(občini). Politične stranke bodo določale kandidate po svojih pravilih, volivci pa s
podpisovanjem. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število
za določitev kandidature najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v I.
krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500.
Na zadnjih lokalnih volitvah je za župana skupaj glasovalo 4.737 volivcev, kar pomeni, da
znaša 2 % potrebnega števila volivcev za določitev kandidata za župana 95 podpisov
volivcev v občini.

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Lendava šteje skupaj 19 članov, od tega sta dva člana
predstavnika madžarske narodnosti in en član predstavnik romske skupnosti.
Z ozirom na navedeno sestavo občinskega sveta, se volitve izvajajo na dva načina, in
sicer:
1. 16 članov sveta se bo volilo po proporcionalnem sistemu, kar pomeni, da bomo volili –
liste kandidatov. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov koliko se jih voli
v eni volilni enoti, to je za Občino Lendava 16. Vsaka politična stranka v občini lahko
določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti. Listo kandidatov v volilni enoti lahko
s podpisovanjem določi skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če
so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je
najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj
kot 30 in ne več kot 1000.
Na volitvah članov Občinskega sveta Občine Lendava, ima na podlagi volilnega
imenika na dan 3. 9. 2018 pravico voliti 9258 volivcev, kar pomeni, da se bo lista
kandidatov lahko določila s podpisovanjem skupine 93 volivcev, ki imajo v volilni enoti
(v našem primeru – občini kot eni volilni enoti) stalno prebivališče ali državljani druge
članice EU začasno prebivališče.
2. dva člana sveta - predstavnika madžarske narodne skupnosti in enega člana –
predstavnika romske skupnosti se bo volilo po večinskem sistemu, kar pomeni, da se
glasuje o posameznih kandidatih.
a/ Kandidate za člane občinskega sveta – predstavnike madžarske narodne skupnosti
bodo lahko določali samo pripadniki narodne skupnosti v občini s podpisi najmanj 15
volivcev.
Člane sveta – predstavnike madžarske narodne skupnosti bodo lahko volili oz. za člane
sveta bodo lahko voljeni volivci, ki bodo vpisani v volilni imenik pripadnikov madžarske
narodne skupnosti.
b/ Kandidate za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti pa bodo
lahko določali volivci – pripadniki romske skupnosti v občini s podpisi najmanj 15
volivcev ali organ društvene organizacije romov v občini.
Člana sveta – predstavnika romske skupnosti bodo lahko volili oz. bodo lahko voljeni
za člane sveta volivci, vpisani v volilni imenik pripadnikov romske skupnosti.
Zakonodajna določa, da morajo politične stranke in volivci, ki določijo v volilni enoti več
kot enega kandidata za člana občinskega sveta in za člana sveta krajevnih skupnosti,
zagotoviti enakomerno zastopanost spolov pri vlaganju kandidatnih list in kandidatur. To
pomeni, da morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada
vsakemu od obeh spolov najmanj 40 % kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter
kandidate oz. kandidatke na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu
(načelo »zadrge«).

Določba zgornjega odstavka ne velja za kandidatne liste, na katerih so uvrščeni trije
kandidati oziroma kandidatke, pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni
trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov.
VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Člani sveta v posamezni krajevni skupnosti se bodo volili po večinskem sistemu, kar
pomeni, da se bodo volili posamezni kandidati.
Kandidate za člane sveta bodo lahko predlagale politične stranke in skupine najmanj
deset volivcev s podpisovanjem, in sicer toliko kandidatov, kolikor se jih voli v volilni enoti
krajevne skupnosti.
VOLILNI ORGANI
Lokalne volitve bodo vodile in izvajale volilne komisije, in sicer Občinska volilna komisija
Lendava (volitve članov občinskega sveta, župana občine in članov sveta krajevnih
skupnosti), Posebna občinska volilna komisija Lendava – za volitve predstavnikov
madžarske narodnosti (za volitve dveh članov občinskega sveta – predstavnikov
narodnosti) in Posebna občinska volilna komisija Lendava – za volitve predstavnikov
romske skupnosti (za volitve enega člana občinskega sveta – predstavnika romske
skupnosti), določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev pa bo opravljala tudi Republiška
volilna komisija (izvajala nadzor nad zakonitostjo dela občinskih volilnih organov, dajala
strokovna navodila občinskim volilnim komisijam, predpisala obrazce za volitve, določila
enotne standarde za volilni material itd).
Volitve v občinski svet madžarske narodne skupnosti bo izvajala volilna komisija te
skupnosti.
Glasovanje na voliščih pa bodo vodili volilni odbori, ki jih bo imenovala Občinska volilna
komisija Lendava. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko
najpozneje v 10 dneh po razpisu volitev (to je do 13.09.2018) dajo svoje predloge za
imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov Občinski
volilni komisiji Lendava.
Z razpisom volitev se bodo pričela tudi volilna opravila, ki se bodo opravljala v okviru
zakonsko določenih rokov. S tem namenom objavljamo tudi rokovnik volilnih opravil,
posamezna obvestila glede lokalnih volitev 2018 pa bomo objavljali tekoče glede na
terminski plan izvedbe volitev.
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