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UGOTOVITEV 
 
Občinska volilna komisija Bovec na podlagi 68. člena Zakona o lokalnih volitvah1 (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (v nadaljevanju: ZLV) za volitve v 
občinski svet Občine Bovec na volitvah 20. 11. 2022 in na podlagi s strani Ministrstva za notranje 
zadeve 5. 9. 2022 objavljenih podatkov o številu volilnih upravičencih v posamezni občini oz. 
volilni enoti (vir: https://www.gov.si/novice/2022-09-05-stevilo-volilnih-upravicencev-za-redne-
volitve-v-obcinske-svete-in-zupanov/), iz katerih izhaja, da je za območje občine Bovec število 
volilnih upravičencev na dan 5. 9. 2022 v volilni enoti št. 1 1.397, v volilni enoti št. 2 pa 1.287, 
 ugotavlja: 
 
Listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Bovec lahko s podpisovanjem v volilni 
enoti 1 določi najmanj 30 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Bovec, če so volivci 
državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pa začasno prebivališče v občini Bovec. 
 
Listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Bovec lahko s podpisovanjem v volilni 
enoti 2 določi najmanj 30 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Bovec, če so volivci 
državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pa začasno prebivališče v občini Bovec. 
 
 

Občinska volilna komisija Bovec na podlagi 106. člena Zakona o lokalnih volitvah2 (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) za volitve župana Občine Bovec 
na volitvah 20. 11. 2022 in na podlagi podatkov o volilni udeležbi na zadnjih rednih lokalnih 
volitvah za župana v Občini Bovec, iz katerih izhaja, da je v prvem krogu dne 18. 11. 2018 glasovalo 
1.461 oseb (vir: https://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/obcina_bovec.html), ugotavlja: 
 
Kandidata za župana Občine Bovec lahko s podpisovanjem določi najmanj 29 volivcev, ki 
imajo stalno prebivališče v občini Bovec, če so volivci državljani druge države članice EU, ki 
nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče v občini 
Bovec. 
 
 

Predsednica OVK Bovec 
                     Vanja Klavora l.r. 

 

 
1 V skladu z 68. členom ZLV  listo kandidatov v volilni enoti lahko določi skupina volivcev s podpisovanjem, in sicer s 
potrebnim številom podpisov najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 
30 in ne več kot 1000. 
2 V skladu z 106. členom ZLV kandidata za župana v občini lahko določi skupina volivcev s podpisovanjem, in sicer s 
potrebnim številom podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih 
volitvah za župana. 
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