Državna volilna komisija je na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3 in 45/08 – ZLV-H) na 40. seji dne 14. oktobra 2010
sprejela naslednje
S K L E P E
V ZVEZI Z IZVEDBO DRUGEGA KROGA GLASOVANJA NA VOLITVAH
ŽUPANOV OBČIN, KI SO RAZPISANE ZA NEDELJO, 24. OKTOBRA 2010

1. V postopku izvedbe glasovanja v drugem krogu volitev županov občin, ki so
razpisane za nedeljo, 24. oktobra 2010, se izvedejo:
-

splošno glasovanje na voliščih v nedeljo, 24. oktobra 2010;

-

predčasno glasovanje na posebnih voliščih na sedežih občinskih volilnih
komisij v času med 19. in 21. oktobrom 2010, pri čemer mora predčasno
glasovanje potekati najmanj 1 dan. Občinske volilne komisije na
krajevno običajen način ter na spletu objavijo točen čas poteka
predčasnega glasovanja;

-

glasovanje na domu za volivce, ki so že v prvem krogu zahtevali tako
glasovanje in pri tem navedli, da želijo na tak način glasovati tudi v
morebitnem drugem krogu oziroma za volivce, ki bodo tako glasovanje
zahtevali najpozneje do četrtka, 21. oktobra 2010;

-

po pošti, za volivce, ki so že v prvem krogu zahtevali tako glasovanje in
so navedli v zahtevi, da velja tudi za morebitni drugi krog volitev za
župane ter za druge volivce, ki bi tako zahtevo vložili do vključno 14.
oktobra 2010;

-

na posebnem volišču, ki je dostopno invalidom, če bo volivec to
zahteval najpozneje do četrtka, 21. oktobra 2010.

2. Javna volilna propaganda v zvezi z drugim krogom volitev županov se mora
končati v petek, 22. oktobra 2010 ob 24.00 uri.
V soboto, 16. oktobra 2010, je zadnji dan, ko se še lahko objavijo raziskave
javnega mnenja o kandidatih, o katerih se glasuje v drugem krogu volitev
županov.
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3. Predstavniki kandidatur za župana, o katerih se odloča 24. oktobra 2010, lahko
do torka, 19. oktobra 2010, sporočijo nov seznam zaupnikov oziroma dopolnijo
ali spremenijo seznam zaupnikov za posamezna volišča, ki so ga predložili za
glasovanje, ki je potekalo 10. oktobra 2010.
Poleg pogojev, ki jih določa zakon, zaupnik tudi ne sme biti izvoljeni kandidat
za člana občinskega sveta, ki je pridobil mandat na podlagi izida glasovanja, ki
je potekalo 10. oktobra 2010.

4. Občinske volilne komisije morajo sestaviti poročilo o izidu volitev in ga poslati
najpozneje v soboto, 30. oktobra 2010 sedanjemu županu občine, Državni
volilni komisiji ter predstavnikom vseh kandidatur za župana in ga objaviti v
občinskem uradnem glasilu.
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