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SLOVENIJA

Lokalne volitve v Občini Divača
Razglas seznamov kandidatov za župana Občine Divača,
seznama list kandidatov za volitve v občinski svet in
seznama kandidatov za volitve v svete KS
10. oktobra bodo v Sloveniji pete lokalne volitve od uvedbe sedanje lokalne samouprave. Tako
bomo po štirih letih zopet volili župane, občinske svete in svete krajevnih skupnosti.
V Občini Divača bo svojo volilno pravico na volitvah lahko uresničilo skoraj 3304 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.
Kot doslej bo na območju občine na dan glasovanja od 7. do 19. ure odprtih 10 volišč na običajnih
mestih.
Volivci, ki se v nedeljo ne boste mogli udeležiti volitev, ker boste odsotni, boste lahko volili na
volišču za predčasno glasovanje na sedežu občine Divača, v sejni sobi, v torek, 5. oktobra od 8. do
15. ure , v sredo, 6. oktobra od 8. do 17. ure in četrtek, 7. oktobra. od 8. do 15. ure.
Kdor zaradi bolezni ne bo mogel priti na volišče v nedeljo, 10. oktobra, bo lahko tega dne glasoval
na svojem domu, če bo to sporočil občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 7. Oktobra. Na dan
glasovanja ga bodo člani volilnega odbora z »njegovega« volišča obiskali na domu.
Posebno volišče za invalide bo na dan glasovanja odprto, če se bodo le-ti prijavili za glasovanje
tako, da bodo svojo namero sporočiti občinski volilni komisiji najkasneje v četrtek, 7. oktobra, sicer
ne bodo mogli glasovati na tem volišču. (na sedežu Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, pritličje).
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki začasno prebivajo v domovih za ostarele ali so v zaporih,
bolnišnicah, zdraviliščih… Zahtevo za glasovanje po pošti morajo posredovati občinski volilni
komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja, torej do vključno četrtka, 30. septembra.
Volivci, ki boste vložili zahtevo za glasovanje po pošti, ne boste mogli glasovati na volišču, kjer ste
vpisani v volilni imenik (v primeru, da se boste na dan glasovanja npr. že vrnili iz bolnišnice ali
zdravilišča ipd.) . Volilna komisija bo pri izidu glasovanja upoštevala glasovnice, ki bodo prispele
po pošti do vključno ponedeljka, dan po glasovanju, 11. oktobra, do 12. ure. Ovojnice z
glasovnicami morajo imeti poštni žig z datumom ali pa morajo biti ovojnicam priložene listine, iz
katerih je razviden datum njihove oddaje na pošto. Glasovnici mora biti priložena lastnoročno
podpisana volilna karta.
Na posameznem volišču bo glasovanje vodil en volilni odbor, ki bo opravljal naloge za vse volitve.
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.
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Če boste vpisani v imenik, boste lahko glasovali; če pa bo ugotovljeno, da vas v imeniku ni, boste
morali na Krajevni urad v Divačo ali 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, kot že nekajkrat doslej, podpisati v volilni imenik. Prejeli boste tri
glasovnice (za župana, za občinski svet ter za 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.
Na vsaki glasovnici bo napisano navodilo, kako se glasuje.
Naj na hitro ponovimo:
1. Za župana se glasuje za enega kandidata, in sicer tako, da se obkroži zaporedno številko
pred imenom in priimkom kandidata. Prav tako se glasuje tudi na volitvah za izvolitev
članov sveta posamezne krajevne skupnosti, le da se v tem primeru v večini volilnih enot
znotraj krajevnih skupnosti glasuje za več kandidatov (za enega, dva ali tri).
2. Na glasovnici za volitve članov občinskega sveta pa bodo navedena samo imena list. Pri
vsaki listi bo prostor za preferenčni glas. To pomeni, da boste lahko z liste, za katero boste
glasovali, dali enemu kandidatu prednost pri izvolitvi pred ostalimi kandidati, in sicer tako,
da boste vpisali njegovo zaporedno številko v za to določen prostor. Glasovnico pravilno
izpolnite torej tako, da glasujete za eno listo, tako da obkrožite zaporedno številko pred njo,
poleg tega pa lahko pri tej listi vpišete tudi zaporedno številko enega kandidata, ki mu dajete
preferenčni glas, ki pa ni obvezen. Kandidati z osebnimi podatki bodo navedeni na
razglasu, to je na seznamu, ki bo razobešen na volišču.
V Občini Divača bo na letošnjih volitvah sodelovalo osem list političnih strank in sedem list
volivcev, skupaj torej 15 list kandidatov, ki se bodo potegovali za 15 sedežev v občinskem svetu.
Za župana kandidira šest kandidatov, od tega dva s podporo političnih strank in štirje s podporo
volivcev – neodvisni kandidati.
Člane svetov krajevnih skupnosti bomo volili v vseh 5 krajevnih skupnostih v skupaj 22-ih volilnih
enotah. V večini krajevnih skupnosti kandidira prav tolikšno število kandidatov, kolikor članov se
voli. V dveh volilnih enotah je premalo kandidatov v treh volilnih enotah pa ni kandidatov. Za te
volilne enote bo Občinska volilna komisija razpisala naknadne volitve, ki se bodo po vsej
verjetnosti izvedle z drugim krogom županskih volitev. Razpis naknadnih volitev bo javno
objavljen.
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