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OBVESTILO IN OBJAVA
Seznama kandidatov za naknadne volitve v svete KS
Spoštovani občani, volivci,
Dne 18.11.2018 je Občinska volilna komisija potrdila rezultate lokalnih volitev za volitve župana,
volitve članov v občinski svet in volitve v svete krajevnih skupnosti. Uradni rezultati – poročila
Občinske volilne komisije o izidu volitev so objavljena na oglasni deski Občine Divača in na internetni
strani Občine Divača (www.divaca.si).
Ker je bilo na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti v nekaterih volilnih enotah premalo oz. ni bilo
kandidatov je Občinska volilna komisija v teh enotah razpisala naknadne volitve, ki se bodo izvedle
v nedeljo, 02.12.2018.
V občini Divača bo svojo volilno pravico na naknadnih volitvah v svete krajevnih skupnosti v občini
Divača lahko uresničilo 592 občanov in sicer državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v
občini ter državljani drugih držav Evropske unije, ki imajo v naši občini stalno bivališče in drugi tujci,
ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Divača.
Na območju občine bosta na dan glasovanja od 7. do 19. ure odprti 2 volišči in sicer v Senožečah in
v Vremskem Britofu oz. v Famljah na običajnih mestih.
Volivci, ki se v nedeljo, 2.12.2018 ne boste mogli udeležiti volitev, boste lahko volili na volišču za
predčasno glasovanje na sedežu Občine Divača, v pritličju, v sredo, 28. novembra od 12. do 17. ure.
Kdor zaradi bolezni ne bo mogel priti na volišče v nedeljo, 2. decembra, bo lahko tega dne glasoval na
svojem domu, če bo to sporočil Občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 29. novembra. Na dan
glasovanja ga bodo člani volilnega odbora z »njegovega« volišča obiskali na domu.
Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer slep, brez roke, itd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati
tako, kot je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega,
vendar po njegovem navodilu, izpolni glasovnico in jo spusti v glasovalno skrinjico.
Na posameznem volišču bo glasovanje vodil en volilni odbor, ki bo opravljal volilne naloge. Volivci s
seboj prinesite osebni dokument in obvestilo, ki ga boste prejeli od volilne komisije. Na njem je vpisano
volišče, na katerem glasujete in zaporedna številka, pod katero ste vpisani v volilni imenik. Če kdo
obvestila ne bo prejel, to ne pomeni, da ni vpisan v evidenco volilne pravice. Prav tako se v tem primeru
zglasite na volišču, kamor greste običajno, volilni odbor pa bo preveril, če ste vpisani v imenik.
Če boste vpisani v imenik, boste lahko glasovali; če pa bo ugotovljeno, da vas v imeniku ni, boste
morali na Upravno enoto v Sežano, kjer bodo preverili vašo volilno pravico in če bo ugotovljeno, da ste
pomotoma izpadli iz imenika, boste dobili potrdilo, na podlagi katerega boste lahko volili.
Na volišču bo volilni odbor najprej preveril vašo identiteto, zato s seboj prinesite osebni dokument, nato
pa se boste morali, podpisati v volilni imenik. Prejeli boste glasovnico za naknadne volitve v svet
krajevne skupnosti. Če se kdo zaradi telesne hibe ne more podpisati ali se iz drugih razlogov ne more ali
noče, mu bo glasovanje prav tako omogočeno.
V nadaljevanju tega obvestila Občinska volilna komisija razglaša seznam kandidatov za svete krajevnih
skupnosti na naknadnih volitvah.
Ker v volilni enoti 4/7 - Otošče tudi za naknadne volitve ni bilo kandidatov, se volitev v tej enoti ne bo
izvedlo in tako bo vas Otošče v mandatu 2018-2022 ostala brez svojega predstavnika v Krajevni
skupnosti Senožeče.
Tajnik Občinske volilne komisije Divača
Iztok Felicjan
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Na podlagi 4. člena in 2.odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US,
23/17), je Občinska volilna komisija občine DIVAČA sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV

ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
SENOŽEČE in VREME V OBČINI DIVAČA
NA NAKNADNIH VOLITVAH DNE 02. DECEMBRA 2018
KRAJEVNA SKUPNOST SENOŽEČE
VOLILNA ENOTA št. 4/1
V svet krajevne skupnosti Senožeče se iz volilne
enote 4/1 na naknadnih volitvah voli 2 (dva) člana.

1. MIRJAM MOŽE

datum roj.: 02.01.1974 spol: Ž
naslov:
Senožeče 151F, 6224 Senožeče
izobrazba:
prodajalec
delo:
trgovinski poslovodja
predlagatelj: STANISLAV MOŽE
in skupina volivcev

2. SREČKO ŽVAB

datum roj.: 04.01.1954 spol: M
naslov:
Senožeče 104R, 6224 Senožeče
izobrazba: elektromehanik
delo:
upokojenec
predlagatelj: BRUNO KOCJAN
in skupina volivcev

3. BORIS ŠČANČAR

datum roj.: 20.03.1977 spol: M
naslov:
Senožeče 22, 6224 Senožeče
izobrazba: avtomehanik
delo:
skladiščnik
predlagatelj: MIHAELA KOCJAN
in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA št. 4/7
V svet krajevne skupnosti Senožeče se iz volilne enote
4/7 na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. NI KANDIDATA

KRAJEVNA SKUPNOST VREME
VOLILNA ENOTA št. 5/5
V svet krajevne skupnosti Vreme se iz volilne
enote 5/5 na naknadnih volitvah voli 1 (enega) člana.

1. PETER SKUK

datum roj.: 29.06.1958
spol: M
naslov:
Gornje Vreme 27a,
6217 Vremski Britof
izobrazba: prometna šola
delo:
upokojenec
predlagatelj: MAJDA SKALEC
in skupina volivcev

4. ERNA KOPŠE

datum roj.: 20.02.1962 spol: Ž
naslov:
Senožeče 52B, 6224 Senožeče
izobrazba: vzgojitelj predšolskih otrok
delo:
vzgojitelj predšolskih otrok - pomoč
predlagatelj: BRANIMIR KOPŠE
in skupina volivcev
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