KANDIDACIJSKI POTOPEK ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR
Kandidacijski postopek izvajajo Volilne komisije volilnih enot. Kandidatke in kandidate (v
nadaljevanju: kandidati) za poslanke in poslance (v nadaljevanju: poslanci) lahko, po
postopku in na način kot ga določa VII. poglavje ZVDZ predlagajo politične stranke in volivke
oziroma volivci (v nadaljevanju: volivci).
1. Politične stranke
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Lista kandidatov
se določi s tajnim glasovanjem.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če njene liste kandidatov
podprejo s podpisi najmanj trije (3) poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na
predpisanih obrazcih se predložijo DVK.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če listo kandidatov
določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, in
če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset (50) volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti.
Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi v primeru, če
lista kandidatov ni določena na način iz prejšnje točke, ob pogoju, da listo kandidatov
podpre s podpisi najmanj sto (100) volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.
Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandidatno listo.
2. Volivci
Volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem. V posamezni volilni enoti lahko določi listo
kandidatov s podpisi skupina najmanj tisoč (1.000) volivcev, ki imajo stalno prebivališče v
volilni enoti.
Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.
3. Vložitev kandidature
Podporo s podpisi lahko volivci zbirajo od 14. 02. 2022 do vključno 24. 03. 2022 (do
zaključka delovnega časa upravne enote) na obrazcih, ki jih je predpisala Državna volilna
komisija.
Lista kandidatov mora biti sestavljena po določbah 51., 52., 53. in 53.a člena ZVDZ. Na
kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35% od skupnega dejanskega
števila kandidatk in kandidatov na listi. To ne velja za kandidatne liste, na katere 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. Pri
osebnih podatkih kandidatov je potrebno navesti oznako, katerega spola je kandidat (moški –
M, ženska – Ž).
Listi kandidatov je treba priložiti soglasje kandidatov, pri čemer je soglasje posameznega
kandidata nepreklicno. Če gre za listo ene politične stranke mora biti priložen tudi zapisnik o

določitvi liste kandidatov in pravila politične stranke, po katerih je bila lista določena. Če gre
za listo dveh ali več političnih strank morata biti priložena zapisnik in pravila vsake od
predlagateljic.
Lista kandidatov se vloži neposredno pri tisti volilni komisiji volilne enote, na katero se lista
kandidatov nanaša. Listi kandidatov je treba priložiti (razen v primeru, če gre za podporo
poslancev) tudi z zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih
obrazcih. Liste kandidatov morajo biti vložene najpozneje 24. 03. 2022 do 24. ure. Listo
kandidatov, ki se predloži volilni komisiji volilne enote po izteku roka, se zavrne.
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