Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 30
F: 01 478 83 31
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM
DIREKTORICAM IN DIREKTORJEM
OBČINSKIH UPRAV
PREDSEDNICAM IN PREDSEDNIKOM
OVK IN POVK

Številka:
Datum:

041-1/2018/1
3. 1. 2018

Zadeva:

Redne lokalne volitve 2018 – OBVESTILO št. 1

Spoštovane županje in župani,
spoštovane direktorice in direktorji občinskih uprav
spoštovane predsednice in predsedniki občinskih in posebnih občinskih volilnih komisij,
leto 2018 je leto rednih lokalnih volitev, na katerih se v vseh občinah volijo člani občinskih
svetov, župani in člani svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti se volijo tudi predstavniki teh skupnosti v
občinski svet.
Zaradi priprav na volitve vas obveščamo o veljavnosti določb zakonov, ki se uporabljajo za
volitve. V skladu z načelom zaupanja v pravo se zakonov in drugih predpisov, ki so podlaga za
izvedbo predpisov, v letu volitev ne spreminja ali dopolnjuje, oziroma je treba določiti, da se te
začnejo uporabljati v primernem času po volitvah.
Priporočamo vam, da v letošnjem letu ne začnete s postopkom spreminjanja pravnih podlag, to
je občinskega statuta in odloka, ki ureja volilne enote, če pa so postopki že začeti, poskrbite, da
bodo predpisi uveljavljeni čim hitreje, vendar najpozneje do 30. 6. 2018. Glede na določbo 27.
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17; v nadaljevanju ZLV) bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
razpisal redne lokalne volitve v juliju 2018.
1. Novela Zakona o lokalnih volitvah
Volitve se opravijo v skladu z določbami ZLV, ki je bil nedolgo tega noveliran. Zadnja novela
ZLV je bila sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije 22. 11. 2017, objavljena v Uradnem
listu RS 1. 12. 2017, veljati pa je pričela 16. 12. 2017. Opozarjamo na nekatere bistvene
spremembe:

1. Datum glasovanja: redne volitve v občinske svete, volitve županov ter volitve v svet
ožjega dela občine se opravijo tretjo nedeljo v novembru (prvi odstavek 25. člena), to je
18. 11. 2018, drugi krog volitev za župana (v občinah, kjer župan v prvem krogu ne bo
izvoljen) se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (tretji odstavek 107. člena), to je 2. 12.
2018.
2. Rok za oddajo kandidatur oziroma list kandidatov je usklajen z določbami Zakona o
volitvah v državni zbor. Kandidature oziroma liste kandidatov se predložijo občinski
volilni komisiji najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja do 19. ure (prvi odstavek
74. člena).
3. Spremenjeni sta določbi, ki opredeljujeta število potrebnih zbranih podpisov volivcev za
oddajo t. i. neodvisne kandidature oziroma liste kandidatov (54. in 68. člen).
4. Volilni organi:
4.1. Pristojnost Državne volilne komisije glede izvedbe lokalnih volitev je urejena bolj
podrobno (40. člen).
4.2. Ukinjene so volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjega dela občine (več
členov).
4.3. Nova je ureditev nadomestil za delo članov volilnih odborov. Višina je usklajena z
nadomestili za delo volilnih odborov pri izvedbi volitev na državni ravni (peti
odstavek 45.a člena).
5. Kriteriji za priznanje volilne pravice so se izenačili pri volitvah v občinski svet in v svet
ožjega dela občine, terminologija glede tujcev je usklajena z Zakonom o tujcih (5. in
109. člen).
2. Novela Zakona o volitvah v državni zbor
V času od zadnjih rednih lokalnih volitev je bil spremenjen še Zakon o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17; v
nadaljevanju ZVDZ), ki se na podlagi 4. člena ZLV uporablja tudi na lokalnih volitvah. Posebej
opozarjamo, da se prične prvi odstavek 79. a člena ZVDZ uporabljati 1. 2. 2018, to pomeni, da
morajo biti vsa volišča na rednih lokalnih volitvah 2018 dostopna invalidom. Novost je tudi, da
imajo invalidi po zadnji noveli možnost izraziti željo, da glasujejo po pošti (enkratno ali trajno za
vse vrste volitev). Če želi invalid samo enkrat na aktualnih lokalnih volitvah ali lokalnem
referendumu glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo.
Obvestilo pošlje najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Invalid mora hkrati z obvestilom
predložiti kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži
kopije odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano.
Invalid, ki je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču.
Volilno gradivo bo občinska volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje.
Če želi invalid stalno glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti državno volilno komisijo.
Obvestilo za stalno glasovanje po pošti lahko invalid vloži pri državni volilni komisiji kadarkoli,
mora pa ga vložiti najkasneje 10 dni pred konkretnim glasovanjem in priložiti kopijo odločbe
pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo lahko pošlje na obrazcu, ki je
objavljen na spletni strani državne volilne komisije. Invalid mora hkrati z obvestilom predložiti
kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če invalid ne predloži kopije
odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida, obvestilo ne bo upoštevano. Invalid, ki
je posredoval obvestilo, da želi glasovati po pošti, ne more glasovati na volišču. Volilno gradivo
bo občinska volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za vročanje. Obvestilo o
stalnem glasovanju po pošti se nanaša na vse državne in lokalne volitve ter referendume in
velja do preklica.
3. Zakon o evidenci volilne pravice
V obdobju od zadnjih volitev Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) sicer ni
bil spremenjen, vendar se bo na rednih lokalnih volitvah 2018 uporabljal prvič. Kljub dejstvu, da

je bil sprejet 19. 11. 2013 in je pričel veljati 14. 12. 2013, se je polno pričel uporabljati šele devet
mesecev kasneje, to je 14. 9. 2014 (v času, ko so bila volilna opravila za redne lokalne volitve
2014 že v teku). Poglavitna novost, ki jo prinaša ta zakon, je da se določbe tega zakona
smiselno uporabljajo pri lokalnih volitvah in glasovanju na lokalnih referendumih. To pomeni, da
bodo na lokalnih volitvah 2018 občinske volilne komisije same preverjale zakonitost vloženih
kandidatur in kandidatnih list v luči volilne pravice (drugi odstavek 19. člena), hkrati pa tudi
same evidentirale posebne načine glasovanja (34. člen) in izdajale volilne karte (prvi odstavek
36. člena).
4. Imenovanje volilnih komisij
Ob tej priložnosti opozarjamo, da je treba pravočasno poskrbeti za imenovanje volilnih komisij v
občini, to je občinske volilne komisije, v občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti pa tudi posebnih občinskih volilnih komisij,
ki jih je v skladu z ZLV ter občinskimi predpisi glede na sestavo občinskega sveta treba
imenovati pred iztekom njihovega štiriletnega mandata. V primeru, če bi članom volilnih komisij
prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev (prvi
odstavek 35. člena ZVDZ).
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