OBČINA VIPAVA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Glavni trg 15
5271 Vipava
Številka: 0410-0005/2018-1
Datum: 4. 9. 2018
Na podlagi 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in objave podatkov o številu volivcev na dan razpisa volitev
03. 9. 2018, je občinska volilna komisija na svoji 1. seji dne 4.9.2018 sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
O ŠTEVILU POTREBNIH PODPOR SKUPINE VOLIVCEV PRI DOLOČANJU LISTE
KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VIPAVA ZA LOKALNE
VOLITVE 2018
1.
68. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94-07-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) določa,
da se listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupine 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.
Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.
Na območju Občine Vipava je bilo na dan razpisa volitev v posamezni volilni enoti naslednje
število volilnih upravičencev:
- prva volilna enota: 1.755 volivcev
- druga volilna enota: 1.631 volivcev
- tretja volilna enota: 1.188 volivcev
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je najmanj 1 % od števila volivcev v posamezni volilni
enoti nižji od določenih najmanj 30 podpisov in je za to v posamezni volilni enoti potrebnih 30
podpisov skupine volivcev za določanje liste kandidatov za člana občinskega sveta Občine
Vipava.
2.
Ta sklep se uporablja za določitev števila potrebnih podpor volivcev (število potrebnih
podpisov) za določanje liste kandiatov za člana občinskega sveta s strani volivcev za lokalne
volitve v Občini Vipava, ki bodo dne 18. 11. 2018.
3.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Vipava.
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