OBRAZCI ZA KANDIDIRANJE NA LOKALNIH VOLITVAH 2022
1. ŽUPAN
s podporo političnih strank
-

LV-4 Kandidatura za župana/jo
LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo
LV-9 Zapisnik o delu organa politične stranke
LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 59 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim
prebivališčem v Občini Kanal ob Soči
-

LV-1-Podpora kandidaturi za župana/jo
LV-4 Kandidatura za župana/jo
LV-5 Soglasje kandidata/ke za župana/jo

2. OBČINSKI SVET
s podporo političnih strank
-

LV-6 Kandidatura za občinski svet
LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet
LV-10 Zapisnik o delu organa politične stranke_OS
LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 30 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim
prebivališčem v volilni enoti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira
-

LV 2 Podpora kandidaturi za občinski svet
LV-6 Kandidatura za občinski svet
LV-8 Soglasje kandidata/ke za občinski svet

Za volitve občinskega sveta se v občini oblikujejo tri volilne enote:
-

volilna enota 1, ki obsega območje Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle,
volilna enota 2, ki obsega območje Krajevne skupnosti Kanal,
volilna enota 3, ki obsega območje ostalih krajevnih skupnosti v Občini Kanal
ob Soči.

Občinski svet šteje 17 članov (6 članov iz volilne enote 1, 6 članov iz volilne enote 2 in
5 članov iz volilne enote 3).
3. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI
s podporo političnih strank
-

LV KS-2 Kandidatura za Svet KS
LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS
LV-10 Zapisnik o delu organa politične stranke_KS
LV-12 Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke

s podporo najmanj 10 podpisanih in potrjenih obrazcev podpore volivcev s stalnim
prebivališčem v krajevni skupnosti, v kateri se daje podporo oziroma kandidira
-

LV KS-1 Podpora kandidaturi za Svet KS
LV KS-2 Kandidatura za Svet KS
LV KS-3 Soglasje kandidata/ke za Svet KS

Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Anhovo-Deskle šteje 13 članov.
2. Svet Krajevne skupnosti Avče šteje 7 članov.
3. Svet Krajevne skupnosti Kambreško šteje 7 članov.
4. Svet Krajevne skupnosti Kal nad Kanalom šteje 9 članov.
5. Svet Krajevne skupnosti Kanal šteje 13 članov.
6. Svet Krajevne skupnosti Levpa šteje 7 članov.
7. Svet Krajevne skupnosti Lig šteje 7 članov.
8. Svet Krajevne skupnosti Ročinj-Doblar šteje 8 članov.
Za volitve članov v svete krajevnih skupnosti se v krajevnih skupnostih oblikujejo
naslednje volilne enote:
– v Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle se oblikuje 8 volilnih enot:
1. Volilna enota: Anhovo, Robidni Breg (1 član)
2. Volilna enota: Gorenje Polje, Močila (1 član)
3. Volilna enota: Ložice, Goljevica (2 člana)
4. Volilna enota: Plave (Vojkova ulica), Zamedveje, Vrtače (1 član)
5. Volilna enota: Plave (Ulica Ivana Gradnika), Zagora, Zagomila, Paljevo (1
član)
6. Volilna enota: Prilesje pri Plavah (1 član)
7. Volilna enota: Deskle (Cesta ob Soči, Ulica Črnce, Gregorčičeva ulica,
Partizanska ulica, Ulica Petra Skalarja, Ulica Talcev, Ulica Zalog) (3 člani)
8. Volilna enota: Deskle (Bevkova ulica, Srebrničeva ulica), Globno, Rodež (3
člani).
– v Krajevni skupnosti Avče se oblikuje 1 volilna enota:
1. Volilna enota: Avče (7 članov)
– v Krajevni skupnosti Kambreško se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Kambreško (5 članov – Kambreško, Bevčarji, Brdo, Kras, Rog,
Zarog, Peršeti, Humarji in Močila)
2. Volilna enota: Srednje (2 člana – Srednje, Pušno, Avško)
– v Krajevni skupnosti Kal nad Kanalom se oblikuje 5 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kal nad Kanalom (3 člani)
2. Volilna enota: Cvetrež (1 član)

3. Volilna enota: Vrhavč (2 člana)
4. Volilna enota: Zabrdo (2 člana)
5. Volilna enota: Koprivišče (1 član)
– v Krajevni skupnosti Kanal se oblikuje 9 volilnih enot:
1. Volilna enota: Kanal (3 člani – Čargova ulica, Grajska cesta, razen št. 56,
Gregorčičeva ulica, Kidričeva cesta, Kolodvorska cesta, Partizanska ulica,
Pionirska ulica, Staničeva ulica, Trg svobode, Vojkova ulica)
2. Volilna enota: Kanal (3 člani – Gradnikova ulica, Grajska cesta št. 56)
3. Volilna enota: Ajba (1 član)
4. Volilna enota: Čolnica, Gorenje Nekovo, Pečno (1 član)
5. Volilna enota: Gorenja vas (1 član)
6. Volilna enota: Krstenica, Jesen, Ravna (1 član)
7. Volilna enota: Morsko (1 član)
8. Volilna enota: Kanalski Vrh (1 član)
9. Volilna enota: Bodrež, Loge (1 član)
– v Krajevni skupnosti Levpa se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Levpa (4 člani)
2. Volilna enota Seniški Breg (3 članov).
– v Krajevni skupnosti Lig se oblikujejo 3 volilne enote:
1. Volilna enota: Lig (3 člani)
2. Volilna enota: Ukanje, Zapotok (2 člana)
3. Volilna enota: Kostanjevica (2 člana)
– v Krajevni skupnosti Ročinj-Doblar se oblikujeta 2 volilni enoti:
1. Volilna enota: Ročinj (5 članov)
2. Volilna enota: Doblar (3 člani)
Kandidature se lahko oddajo po pošti na naslov Občinske volilne komisije Občine
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali osebno v času uradnih ur Občine Kanal
ob Soči na istem naslovu. Izjemoma se kandidature lahko oddajo osebno zadnji dan,
to je 20.10.2022 do 19.ure. Kandidature morajo ne glede na način dostave (osebno ali
po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer se bodo štele za
prepozne.
Skrajni rok za oddajo kandidatur je 20.10.2022 do 19. ure.
VOLILNA KAMPANJA
Organizator/ka volilne kampanje (za volitve župana/je ali volitve v občinski svet) mora
najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja odpreti poseben transakcijski račun z
oznako »za volilno kampanjo« in pri tem navesti volitve, za katere organizira
kampanjo. Vsa finančna sredstva, ki jih sam/a nameni ali dobi od drugih pravnih ali

fizičnih oseb, mora zbrati na tem računu, ki ga je dolžan/dolžna zapreti v roku 4
mesecev po dnevu glasovanja. Podatke o organizatorju/ki volilne kampanje je
potrebno
sporočiti
tudi
občinski
volilni
komisiji
hkrati
z
vložitvijo
kandidatur. Organizator/ka volilne kampanje pa mora v roku 15 dni po zaprtju
transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
-
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VOLILNI ODBORI:
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.
Predsednik/ca in člani/ce volilnega odbora ter njihovi namestniki/ce se imenujejo izmed
občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. Pomembno je poudariti, da
predsednik/ca, član/ica volilnega odbora in njun namestnik/ca ne more biti zakonec,
oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v
kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti
ali registrirani istospolni skupnosti.
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski
volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika/ce in članov/ic volilnih
odborov ter njihovih namestnikov/c.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji/ce predložiti izjave kandidatov, da soglašajo
z imenovanjem v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v 3 dneh po javni
objavi »Kandidatur« obvestil/a pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali
drugem razmerju s kandidatom. Člana/ico volilnega odbora, ki občinske volilne
komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom
ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se
kaznuje z globo 600 €.
Obrazec je že na spletni strani.
Rok za oddajo predlogov je 15.9.2022.

POMEMBNO: 70.a člen Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da se morajo pri
oblikovanju kandidatnih list upoštevati t.i. spolne kvote. »Politična stranka ali
volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta,
morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh
spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate
oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.
Določba prvega odstavka tega člena 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.

