OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Tržaška cesta 1, 1360 VRHNIKA
tel.: 7555-410, fax: 7505-158
e-pošta obcina.vrhnika@vrhnika.si
ZADEVA:

LOKALNE VOLITVE 2014 – OBVESTILO

PREDČASNO GLASOVANJE: bo potekalo na volišču s šifro 901, s sedežem na Občini
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v TOREK, 30.9.2014, v sredo, 01.10.2014 in v
četrtek, 02.10.2014, od 7.00 do 19.00 ure.
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, 05. 10. 2014.
GLASOVANJE PO POŠTI: Volivci, ki glasujejo po pošti, morajo najkasneje do 24. 9. 2014
obvestiti Občinsko volilno komisijo, da želijo glasovati po pošti.
Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so oskrbovanci domov
za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivci, ki so na zdravljenju v
bolnišnicah glasujejo po pošti. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki so na dan glasovanja v
zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.
Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na
glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).
Priloga: Obrazec za glasovanje po pošti
GLASOVANJE NA DOMU: Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki
se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji
najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
Volivci najkasneje do 1. 10. 2014 pošljejo občinski volilni komisiji zahtevek, da želijo
glasovati na svojem domu.
Priloga: Obrazec za glasovanje na domu
ZAUPNIKI: Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko do 29. 9. 2014 predloži
seznam zaupnikov Občinski volilni komisiji.
22. 9. 2014 – zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti Občinsko volilno komisijo,
o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za
katerega je imenovan v volilni odbor.

Vrhnika, 16. 9. 2014
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