
                                             LOKALNE VOLITVE 2014
                                                  Obrazec LV-16

                                              (Instruktivni obrazec)
                                                  Preizkus kandidature 

         in zapisnik OVK

OPOMBA: 
Ker bo vloženih večje število kandidatur oz. list kandidatov, se ta obrazec
lahko uporabi v primerih, ko se bo predsednik odločil in dodelil posamezne
spise različnim članom oz. namestnikom članov občinske volilne komisije.
Priporočamo,  da  izdelajo  vsak  svoje  poročilo2  člana  občinske  volilne
komisije in tajnik. Če je obravnavana kandidatura na seji občinske volilne
komisije,  se  lahko  uporablja  kot  sestavni  del  zapisnika  ali  proceduralno
navodilo. 

P  O  R  O  Č  I  L  O

a) člana občinske volilne komisije __________________________________________
                                                                (ime in priimek)

b) tajnika občinske volilne komisije o ugotovitvah v postopku preizkusa 
kandidature oz. list kandidatov naslednjega predlagatelja 
___________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________
a) za župana 
b) za člane občinskega sveta v volilni(h) enoti(ah) št. 1  z imenom liste oz. 

list 
c) za člane sveta krajevne skupnosti _____________________________________

           (ime krajevne skupnosti)

Kandidaturo (listo) je vložila:
a) politična stranka
b) volivci 

                  I.

Dne ___________2014   v  času  od  _______  do  ________  ure  sem pregledal
celotni  spis,  ki  zadeva  zgoraj  navedeno(e)  kandidaturo(e)  oz.  liste
kandidatov in ugotovil naslednja dejstva:

a) kandidatura je vložena pravočasno               DA         NE

b) kandidatura je sestavljena po določbah
    zakona (kandidatura + priloge)                  DA         NE



c1) kandidaturi je priloženo skupaj ________ obrazcev LV (1-2), od katerih je
________  pravilno  izpolnjenih  in  potrjenih,  _______  pa  jih  ni  možno
upoštevati:
a) ker jih niso podprli volivci, ki  imajo stalno prebivališče v občini oz.

volilni            enoti
b) ker niso potrjeni s strani upravne enote - oddelka za notranje

zadeve,  ki  vodi  evidenco volilne pravice (lahko katerakoli  upravna
enota v Sloveniji)

c2) seznam najmanj 10 volivcev iz krajevne skupnosti,  za svet katere je
določena kandidatura.

c3)  število  pravilno  potrjenih  obrazcev  dosega  z  zakonom  predpisano
podporo (glej ugotovitev občinske volilne komisije, koliko podpor mora
biti )      

DA         NE

č) soglasja kandidatov so priložena in  podpisana       DA         
NE

    če NE: ______________________________________________________________

d) kandidaturi je priložen zapisnik organa, ki je določil kandidaturo in lista
prisotnih (seznam članov, ki so določili kandidaturo)                           

DA         NE

e) kandidaturi so priložena pravila stranke        DA
NE

f) ali je določil kandidaturo organ stranke, določen s pravili stranke?      
   

DA         NE
če NE, vpišemo kršitev člena pravil:____________________________________

g) ali  je bil organ sklepčen oz. je bil  dosežen kvorum, kot ga zahtevajo
pravila stranke? 

DA         NE
    

če  NE,  vpišemo  kršitev  člena
pravil:_____________________________________
__________________________________________________________________

h) ali iz zapisnika nedvoumno izhaja, da je bilo izvedeno tajno glasovanje: 
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DA         NE
i) ali s prilog izhaja, da:

 a)  so sodelovali  pri  tajnem glasovanju samo člani  stranke,  ki  imajo
stalno prebivališče v občini

                                    DA
NE

      
če NE: 

1. Pri  tajnem glasovanju so sodelovali   tudi _______ (1, 2, 3, ...)  člani
stranke, ki nimajo prebivališča v občini, vendar iz števila glasov ZA
kandidata (listo)  izhaja,  da  bi  bila  kandidatura  določena  tudi  v
primeru, ko navedeni člani ne bi glasovali oz. bi glasovali PROTI. 

2.  Pri  tajnem glasovanju  so sodelovali   tudi  člani  stranke,  ki  nimajo
prebivališča  v občini; ker ni mogoče ugotoviti iz razlike med glasovi
ZA in PROTI, ali bi bile kandidature določene, gre za kršitev določb
51. člena zakona o lokalnih volitvah.

j)  ali  je  kandidat  (lista)  dobil(a)  s  pravili  predpisano  večino  (podporo)

DA         NE
   če NE (člen pravil): __________________________________________________

k) ali je na listi kandidatov najmanj en kandidat in največ toliko, kot se jih
voli v enoti (občini)
                          DA         NE

l) ali imajo vsi kandidati pasivno volilno pravico, t.j. stalno prebivališče v
občini oz. v volilni enoti

DA         NE
   če  NE,  se  vpiše  ime  in  priimek  kandidatov:

_______________________________
__________________________________________________________________

m) ali  je  ime  liste  natančno  tako,  kot  je  vpisano  ime  stranke  (ime,
skrajšano  ime,  kratica  imena)  v  register  političnih  strank

DA
NE

n) ali so podatki o kandidaturah v skladu z zakonom (72. člen ZLV)
   - ime in priimek                                DA

NE
   - datum rojstva                                 DA

NE
   - naslov prebivališča                           DA

NE
   - poklic (mora biti naveden), DA         NE
   - delo, ki ga opravlja se ne preverja      DA

NE
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če NE: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

o) ali  so podatki o predstavniku kandidature (liste kandidatov) -72. člen
ZLV               

DA         NE
če NE: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________

   

p) SPOLNE (ŽENSKE) KVOTE: 

1. Proporcionalni sistem:

a) ali je v zgornji polovici liste razporeditev kandidatov oz. kandidatk, taka,
da  so  kandidati  oz.  kandidatke razporejeni  izmenično po spolu (po
sistemu zadrge) 

DA          NE

če NE: ____________________________________________________________

(opomba: zadrga ne velja za liste z 1, 2 ali 3 kandidati) 

b) ali je ob izpolnjevanju točke a) na listi najmanj 40 % od števila vpisanih
kandidatov, vsakega od spolov

DA            NE

c) če gre za občino z več volilnimi enotami:  
- ker ni izpolnjen pogoj iz b), se uporabi drugi odstavek 4. člena ZLV-E

in je ugotovljeno,  da je predlagatelj  v  vseh volilnih enotah skupaj
določil_______ kandidatk in kandidatov, od česar je število kandidatk
__________ , 

    kar   JE           NI       najmanj  40 % od skupnega števila vseh
predlaganih kandidatov istega predlagatelja v vseh volilnih enotah. 

2. Večinski sistem: 

a) ali je kandidatura v volilni enoti sestavljena iz kandidatov oz. kandidatk
tako, da  so  kandidati oz. kandidatke razporejeni izmenično po spolu
(po sistemu zadrge)   

DA          NE
    (opomba: če NE: potem glej točko c)

b)  ali je ob izpolnjevanju točke a) v kandidaturo vpisanih najmanj 40 % od
števila vpisanih kandidatov, vsakega od spolov

DA
NE
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c) če gre za občino z več volilnimi enotami: 
- ker ni izpolnjen pogoj iz b), se uporabi drugi odstavek 4. člena ZLV-E

in je ugotovljeno,  da je predlagatelj  v  vseh volilnih enotah skupaj
določila  _______  kandidatk  in  kandidatov,  od  česar  je  število
kandidatk __________ , kar JE          NI  najmanj 40 % od skupnega
števila  vseh  predlaganih  kandidatov  istega  predlagatelja  v  vseh
volilnih enotah.
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II.

Glede na navedene ugotovitve predlagam občinski volilni komisiji, da: 

1. kandidaturo (listo kandidatov) v celoti potrdi
2. kandidaturo (listo kandidatov) v celoti zavrne
3. na podlagi  drugega odstavka 74.  člena zakona o lokalnih  volitvah in

drugega odstavka 56. člena zakona o volitvah v državni zbor zahteva od
predstavnika liste (kandidature), da v  roku najpozneje do dne ________
do _______ ure odpravi naslednje   formalne pomanjkljivosti: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Če pomanjkljivosti ne bodo odpravljene, naj se lista v 
- celoti 
- delno zavrne.

4. Listo kandidatov potrdi glede posameznih kandidatov in v delu  zavrne
glede posameznih kandidatov 
- ker nimajo stalnega prebivališča v občini (VE)  (68. člen ZLV)
- ker je na listi preveč kandidatov (66. člen ZLV)

III.

IZPOLNI TAJNIK: 

a) Na podlagi podatkov oddelka za notranje zadeve v 
__________________________
                                                                                                    (kraj)
   je ugotovljeno: 

   a) da ima(jo) kandidati volilno pravico
   b) da naslednji kandidati nimajo volilne pravice: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) DA JE KANDIDAT ZA ŽUPANA DRŽAVLJAN REPUBLIKE SLOVENIJE

DA                 NE

Tajnik                                      Podpis osebe, ki je
                                            preizkusila kandidaturo
__________________                          ______________________
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=============================================
=======

OPOMBA:
Ta del  se lahko uporablja  namesto zapisnika;  ker podpišejo ta del  poleg
predsednika  tudi  člani  občinske  volilne  komisije,  odločbe  ni  potrebno
podpisovati z njihove strani, temveč jo podpiše samo predsednik.

ODLOČITEV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Občinska volilna komisija je na seji dne _______________2014 odločila:

1. kandidaturo (listo kandidatov) v celoti potrdi
2. kandidaturo (listo kandidatov) v celoti zavrne, ker 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Ker formalne pomanjkljivosti niso bile odpravljene,  se lista v 
a. celoti 
b. delno zavrne.

4. Listo kandidatov potrdi glede posameznih kandidatov in v delu  zavrne 
glede     posameznih kandidatov 
a. ker nimajo stalnega prebivališča v občini (VE) (68. člen  ZLV)
b. ker je na listi preveč kandidatov (66. člen ZLV)

5. Listo kandidatov se delno zavrne glede naslednje sestavine:
a. del imena liste _____________________________________-
b. glede znaka kot sestavnega dela imena liste (predvsem pri listah 

volivcev, ki ne morejo imeti znaka)
c. glede druge sestavine: __________________________________
d. (npr. predlagateljstvo pri listah z več predlagatelji in podobno)

Številka:             ČLANI OVK PREDSEDNIK 
OVK

__________________ ________________
__________________
__________________
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