OBVESTILO VOLIVCEM
PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 24. 10. 2010, odsotni iz kraja
stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 19.
10. 2010, v sredo, 20. 10. 2010 in v četrtek, 21. 10. 2010, na sedežu Občine Vrhnika,
Tržaška cesta 1, Vrhnika.
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 9.00 in 17.00 uro.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj
osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli
pravico glasovati v nedeljo, 24. 10. 2010.
ZAUPNIKI
Predstavniki kandidature oziroma liste kandidatov lahko do torka, 19.10.2010,
predložijo seznam zaupnikov občinski volilni komisiji. Zaupnik ne sme biti izvoljeni
kandidat za člana občinskega sveta, ki je pridobil mandat na podlagi izida glasovanja,
ki je potekalo 10. oktobra 2010.
GLASOVANJE NA DOMU
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred
dnem glasovanja, to je do četrtka, 21. oktobra 2010 poslati Občinski volilni komisiji
zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. V kolikor
tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član,
sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi
identifikacijsko številko osebnega dokumenta).
GLASOVANJE NA VOLIŠČU ZA INVALIDE
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na posebnem volišču, dostopnem invalidu,
mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do četrtka, 21. oktobra 2010
sporočiti občinski volilni komisiji svojo namero. V zahtevku mora navesti svoje
osebne podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži
zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora
svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).
Občinska volilna komisija je določila, da bo volišče dostopno invalidom v Domu
upokojencev Vrhnika.
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