
REPUBL KA SLOVENI]A

UPRAVNA ENOTA HRASTNIK

PoiViika Pavlaa 5 1430 Hraslnik T:03 564 26 00

F:03 564 26 20

E:ue hrastnik@gov.si

www.upmvneenoie.gov.si/lirastnik/

Stevilka:
Datum:

041-3/2018-2
3'1. 8 2018

OBVESTILO

s KATERIM oBVESCAMo voLIVcE, DA LAHKo oD 3.9.2018 Do VKLJUENo I8.,I0.2018
POTRDIJO PODPISE ZA PODPORO KANDIDATURI ZA ZUPANA IN KANDIOATURI ZA
CLANA oBetNSKEGA svETA oztRoMA LtsI KANDtDATovzA dLANE oBetNsKtH

svETov NA REDNTH voLtTVAH ZupANov tN REDN I voLtTVAH v oBetNsKE svETE
2018

Podpisi podpore se lahko potrdijo na naslednje naeine:

1, OSEBNO NA UPRAVNI ENOTI

V poslovnem dasu up.avne enote, v sobi Stevilka 2, 4 ali 8 ob predlozitvi veljavne javne listine,

na predpisanem obrazcu, ki ga volivec dobi v sprejemni pisarni ati v sobi Stevilka 2, 4 ali 8.

Volivec da svojo podporo pred pristojno uradno osebo upravne enote.

Podpisane in overjene obrazce podpore zbi.ajo kandidati ali predlagatetji kandidature ali liste
kandidatov.

2, VoLIVoI V BoLNISNICAH. DoMoVIH zA STAREJSE, ZAVoDIH zA INVALIDNE osEBE,
NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI IN DRUGIH PODOBNIH ZAVODIH

lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblasdena
oseba ustanove oziroma zavoda. Odgovoma oseba zavoda ozircma ustanove pooblasti osebo
zaposleno v zavodu oziroma ustanovi (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prjjavo
prebivaliSda itd.).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnorodno podpise pred pooblasdeno osebo organa
oziroma zavoda. PooblaSaena oseba preveri volivdevo identiteto na podlagivpogleda v osebni
dokument in podpis potrdi z lastnoroenim podpisom in Zigom organa oziroma zavoda, na levi
stEni obrazca (vzporedno s podpisom volivca) - v prvem delu obrazca, drugi del obEzca
izpolni in potrdiuradna oseba na upravnienoti.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore poslje kandidatu oziroma predlagatelju, ki poskrbi, da
se dana podpora poslje pristojnim organom (upravni enoti) za vodenje evidence volitne pravice,
za vpis podpore v evidenco volilne pravice.



3. VOLIVCI ZAEASNO V TUJINI

lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu pokdi uradna oseba
diplomatsko-konzularnega predstavnistva Republike Slovenije v tulini ali oseba, ki jo za
potrjevanje identitete doloai ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnorodno podpise pred uradno osebo diptomatsko_
konzulamega predstavnistva Republike Stovenije ali osebo, ki jo za potrjevanje identjtete
volivcev doloai ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Uradna oseba preveri volivdevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis
potrdi z lastnorodnim podpisom in Zigom diptomatsko-konzularnega predstavnistva Republjke
Slovenije, na levi strani ob.azca (vzporedno s podpisom volivca), v prvem delu obrazca oziroma
z lastnorodnim podpisom, de identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitet dolodi
ministrsfuo, pristojno za zunanje zadeve.

VoJivec tako izpolnjen obrazec podpore poslje kandidatu oziroma oziroma predlagatetju, ki
poskrbi, da se podana podpora poslje pristojnemu organu (upravni enoti) za vodenje evidence
voiilne pravice, zaradi vpisa podpore v evidenco volilne pravice.

4, VOLIVCI. KI SO BOLNIALI INVALIDNI

in se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred pristojnim organom tn se ne
nahajajo v, bolnisnicah, domovih, zavodih za invalidne osebe, zavodih za prestajanje zaporne
kazni in drugih podobnih zavodih lahko svojo podporo dajo pred uradno osebo upravne enote,
ki taksno osebo obisde na domu najpozneje Sest dni pred iztekom roka za predlozitev list
kandidatov.

Zahteva za obisk na domu lahko upravni enoti sporcdijo po telefonu ati preko e-poste ali
navadne poite, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, kije doloden za predlozitev
kandidatur. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega oz. zaaasnega
prebivalisaa, telefonsko Stevilko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo
osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravsfuenega stanja ni potrebno dokazovati s
kakrsnimikoli dokazili, zadosea b navedba volivca.

Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obisee na njegovem domu, kjer preveri
identiteto vol,vca, potrdi obrazec podpore z lastnorodnim podpisom in Zigom upravne enote ter
vrne obrazec volivcu. Volivec nato poslje obrazec kandidatu ali p.edlagatetju kandidature ati
liste kandidatov.
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