
NADOMESTNE VOLITVE  
V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GODEŠIČ 

 
NAVODILA ZA VLAGANJE KANDIDATURE  

 
 
Kandidature se predložijo občinski volilni komisiji najpozneje petindvajseti dan pred dnem 
glasovanja, do 19.00 ure (1. odst. 74. člena ZLV), to je  do 17.12.2008 do 19.00 ure.  
 
 
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov 
občine se smiselno uporabljajo določbe Zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske 
volitve v občinski svet. Volitve v svet Krajevne skupnosti Godešič se izvajajo v krajevni 
skupnosti kot eni volilni enoti (11. člen Statuta KS Godešič). 
 
Pravico biti voljen za člana sveta krajevne skupnosti (pasivna volilna pravica) ima vsak 
državljan Republike Slovenije in državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let. To pravico ima 
volivec v krajevni skupnosti, v kateri ima stalno prebivališče.  
 
Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana sveta 
krajevne skupnosti. Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi 
kandidatov. 
 
Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti določijo politične stranke v občini in volivci v 
volilni enoti.  
 
ČE KANDIDATE DOLOČAJO VOLIVCI ("SKUPINA VOLIVCEV"): 
Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 
desetih volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Podpisi se dajejo na seznamu, ki 
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega 
prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice. 
Vsak volivec lahko da podporo s podpisovanjem samo enemu predlogu kandidatov. Če je 
predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek 
enega izmed teh volivcev, z dodatkom "in skupina volivcev".  
 
ČE KANDIDATE DOLOČA POLITIČNA STRANKA: 
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenim z 
njenimi pravili in s tajnim glasovanjem. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati člani 
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidaturi, ki jo vloži 
politična stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov 
oziroma list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov in lista 
prisotnih, ki so sodelovali pri določanju liste kandidatov. 
 
Vsaka skupina volivcev in vsaka politična stranka lahko v posamezni volilni enoti določi 
največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti.  
 



Kandidatura mora vsebovati: oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, 
osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, ki ga opravlja, 
naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika 
kandidature oziroma liste kandidatov.  
 
Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov. 
 
Politične stranke ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana sveta 
krajevne skupnosti, morajo določiti kandidate tako, da pripada vsakemu od obeh spolov 
najmanj 20% kandidatur ter svoje kandidate razporediti izmenično po spolu.  
 
Kandidature za nadomestne volitve v svet Krajevne skupnosti Godešič lahko vložite na 
instruktivnih obrazcih (Instruktivni obrazec –  volivci in Instruktivni obrazec – polit. str.) ki 
so priloga teh navodil. 
 
 
 

       OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 
                 OBČINE ŠKOFJA LOKA 


