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OBVESTILO VOLIVCEM

Predčasne volitve
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014, odsotni iz kraja stalnega
prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 30. 9. 2014, v sredo,
1. 10. 2014 in v četrtek, 2. 10. 2014, na naslovu: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
Volišče za predčasno glasovanje bo v torek, sredo in četrtek odprto od 7. do 19. 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, 5. 10. 2014.

Glasovanje 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 ali zdraviliščih glasujejo po pošti. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki so na
dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem
glasovanja, to je do vključno srede, 24. 9. 2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek
za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na
katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.
Po 80. členu Zakona o lokalnih volitvah za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o
volitvah v državni zbor (82. člen), ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje
pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. To pomeni, da na lokalnih
volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne
morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Glasovanje na domu
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo
osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim
odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred
dnem glasovanja.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 dni pred dnem
glasovanja, to je do srede, 1. 10. 2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta
način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. 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
Po določbi prvega odstavka 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor je občinska volilna
komisija v občini določila volišča, ki so dostopna invalidom. To pomeni, da v kolikor volišče,
na katerem je volivec vpisan v volilni imenik, ni dostopno invalidu, lahko sporoči, da želi
glasovati na volišču, dostopno invalidom.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na volišču, dostopnem invalidu, mora najpozneje 3
dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 1. 10. 2014, sporočiti občinski volilni komisiji
svojo namero. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke in identifikacijsko številko
osebnega dokumenta.
Občinska volilna komisija je s Sklepom o določitvi volišč in območji volišč za lokalne volitve
župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti določila, da so
invalidom dostopna naslednja volišča:
-

DRUŠTVO UPOKOJENCEV NA GLAVNEM TRGU V VIPAVI.
OSNOVNA ŠOLA V VIPAVI
OSNOVNA ŠOLA V VRHPOLJU
OSNOVNA ŠOLA V PODNANOSU

