Številka:
Datum:

041-1/2015
23.04.2015

Občinska volilna komisija občine Brežice na podlagi drugega odstavka 74. člena
Zakona o lokalni volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
in 83/12) in 61. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 54/07- Odl. US)

OBJAVLJA
SEZNAM KANDIDATUR ZA NADOMESTNE VOLITVE
ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BREŽICE,
KI BODO 17. MAJA 2015

4. VOLILNA ENOTA
Četrta (4) volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko,
Pečice, Križe, Pišece in Sromlje.
Voli se 1 (en) kandidat.
V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1. DOROTEJA ŠEKORANJA
Rojena: 09.10.1990; naslov: Drameljšek 3, BIZELJSKO; poklic: študentka; delo, ki ga
opravlja: študentka
Predlagatelj:
NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

2. JOŽE DENŽIČ
Rojen: 07.07.1973; naslov: Podgorje pri Pišecah 77 a, PIŠECE; poklic: dipl. ekonomist;
delo, ki ga opravlja: vodja knjigovodstva
Predlagatelj:
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

3. PETER GREGL
Rojen: 28.06.1981; naslov: Janeževa gorca 6, BIZELJSKO; poklic: elektrotehnik elektronik; delo, ki ga opravlja: tiskar
Predlagatelj:
DSD - DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

4. CVETKA OMERZU
Rojena: 18.07.1956; naslov: Dečno selo 40 b, ARTIČE; poklic: šivilja; delo, ki ga opravlja:
upokojenka
Predlagatelj:
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

5. FERDO PINTERIČ
Rojen: 15.05.1960; naslov: Sromlje 11, SROMLJE; poklic: univ. dipl. pol. - obramboslovec;
delo, ki ga opravlja: vodja sektorja
Predlagatelj:
LISTA SONCE

NEKAJ OBVESTIL IN NAPOTKOV POVEZANIH Z VOLITVAMI:

1. GLASOVANJE
Voli se samo za 1 (enega) kandidata. Za kandidata glasujete tako, da obkrožite številko
pred njegovim imenom in priimkom.

2. PREDČASNO GLASOVANJE:
Volivce obveščamo, da bo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan 17.5.2015
odstotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so tudi vpisani v volilni imenik), potekalo v
sredo (13.5.2015) v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto navedenega dne od 7.00 do 19.00 ure.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja prosimo, da s seboj
prinesejo osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, in obvestilo o volišču na
katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo 17.5.2015.

3. GLASOVANJE PO POŠTI
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali
zdravilišču, v zaporu ali priporu, v domu za ostarele občane in nimajo prijavljenega
stalnega prebivališča v domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, najkasneje do
6.5.2015. Glasovanje po pošti se opravi pred 17.05.2015, ki je z razpisom določen kot
dan glasovanja. Če volivec glasuje po pošti, se glasovnica upošteva, če je kuverti z
glasovnico priložena lastnoročno podpisana volilna karta.

4. GLASOVANJE NA DOMU
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko glasujejo pred
volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje
do 13.5.2015.

5. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH Z UREJENIM DOSTOPOM ZA INVALIDE
Volivci, ki so vpisani v volilni imenik za volišče, ki še ni dostopno invalidom (obvestilo o
volitvah poleg kraja volišča vsebuje tudi oznako »in invalidi« če je dostopno invalidom,
npr. ime volišča »Bizeljsko in za invalide«, če volišče še nima urejenega dostopa za
invalide pa poleg naziva volišča npr. »Bizeljsko« te oznake ni), lahko na območju iste

volilne enote glasujejo na volišču, ki je dostopno invalidom, če to sporočijo Občinski
volilni komisiji do vključno srede, 13.5.2015.

6. GLASOVANJE S POMOČJO DRUGE OSEBE
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez
pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti
oziroma oddati glasovnico. O glasovanju s pomočjo druge osebe odloči volilni odbor in
to vpiše v zapisnik.
Več podatkov in informacij o lokalnih volitvah, vključno s kandidaturami za nadomestne
volitve člana občinskega sveta, lahko najdete na spletni strani Občine Brežice:
http://www.brezice.si/.
Na dan volitev bodo na spletni stani: http://www.brezice.si/ objavljeni neuradni
rezultati volitev.
Občinska volilna komisija

