SLOVENSKI - SLOVINŠTINA
INFORMACIJE O NAČELIH IN NAČINU GLASOVANJA
Volitve v Evropski parlament na ozemlju Češke republike - volitve poslancev iz ČR
petek 24. maja 2019 od 14.00 ure do 22.00 ure
sobota 25. maja 2019 od 8.00 ure do 14.00 ure
Volivec je
 državljan ČR, ki bo najpozneje 25. maja 2019 dopolnil 18 let starosti,
 državljan druge države članice EU, ki bo najpozneje 25. maja 2019 dopolnil 18 let starosti ter ima
najmanj od 10. aprila 2019 prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na ozemlju ČR.
Volivec lahko glasuje le, če je vpisan v evidenco volilne pravice za volitve v EP in
 nima omejitve svobode zaradi varovanja zdravja
 nima omejitve poslovne sposobnosti za uresničevanje volilne pravice.
Glasovanje poteka samo na ozemlju ČR na voliščih.
Zahteva državljana druge države članice EU za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v EP
 Volivec, ki je na ozemlju ČR glasoval na prejšnjih volitvah v EP, se samodejno vpiše v
evidenco volilne pravice za volitve v EP. Priporočamo, da to preverite na pristojni občini.
 Volivec, ki na ozemlju ČR ni glasoval na prejšnjih volitvah, vendar je glasoval na lokalnih
volitvah, mora do 14. aprila 2019 pri svoji občinski upravi vložiti zahtevo za prenos podatkov v
evidenco volilne pravice za volitve v EP.
 Volivec, ki na ozemlju ČR doslej še ni glasoval na nobenih volitvah, mora do 14. aprila 2019
pri svoji občinski upravi vložiti zahtevo za vpis v evidenco volilne pravice za volitve v EP.
Za več informacij in vzorce zahtev obiščite spletno stran Ministrstva za notranje zadeve ČR
www.mvcr.cz ali se obrnite na občinsko upravo ali upravno enoto.
Naslov volišča
Naslov volišča in druge potrebne informacije bo objavil župan najpozneje 9. maja 2019 na krajevno
običajen način. Če je v občini več volilnih okrajev, bo župan sporočil, kateri del občine in volišče pripada
kateremu okraju.
Dokazovanje istovetnosti
Volivec mora na volišču dokazati svojo istovetnost in državljanstvo. Državljan ČR bo to storil z veljavno
osebno izkaznico, veljavnim potnim listom, diplomatskim ali službenim potnim listom Češke republike ali
nadomestnim potovalnim dokumentom. Državljan druge države članice EU bo to storil na primer z
dovoljenjem za stalno prebivanje, potnim listom ali osebno izkaznico.
Če volivec ne dokaže svoje istovetnosti in državljanstva, mu glasovanje ne bo omogočeno.
Glasovnice
Glasovnice so natisnjene za vsak subjekt, ki kandidira, ločeno. Na vsaki glasovnici je navedena številka
subjekta, ki kandidira, določena z žrebom. Ni treba, da predložene glasovnice tvorijo popolni niz številk,
če nekatera kandidatna lista ni bila registrirana niti na podlagi preučitve s strani sodišča. Tudi
zaporedna številka kandidata, ki je bil izbrisan pri registraciji, ostaja nezasedena na glasovnici.
Podatek o članstvu kandidatov v političnih strankah in političnih gibanjih je na glasovnici označen s
kratico; seznam kratic pa je sestavni del kompleta glasovnic.

Umik kandidature ali odpoklic kandidata
Na volišču se objavljajo informacije o morebitnem umiku kandidature, odpoklicu kandidata ali o tem, da
je bila kandidatu - državljanu druge države članice EU - v njegovi državi porekla odvzeta pravica biti
voljen. Prednostni glasovi, oddani za takega kandidata, se ne upoštevajo.

Način glasovanja
Volivec prejme od volilnega odbora prazno uradno kuverto, opremljeno z uradnim žigom. Na zahtevo
mu volilni odbor izroči tudi komplet glasovnic.
Volivec vstopi z uradno kuverto in glasovnicami v prostor za izpolnjevanje glasovnic. Tukaj izbere
glasovnico tega subjekta, ki kandidira, za katerega želi glasovati.
Volivec lahko na izbrani glasovnici podeli preferenčni glas največ dvema kandidatoma. To stori
tako, da obkroži njuno zaporedno številko. Če volivec obkroži več kot dva kandidata, ne bo
upoštevan noben prednostni glas.
Drugi načini označevanja glasovnice ne vplivajo na njeno presojo. Nato volivec vstavi to glasovnico v
uradno kuverto.
Volivec naj bi, medtem ko vstavlja glasovnico v uradno kuverto, pazil, da pomotoma ne vstavi
več glasovnic v uradno kuverto (npr. zaradi tega, da so se zlepile skupaj). V takem primeru bi
namreč šlo za neveljaven glas volivca.
Neveljavne pa so tudi glasovnice, ki niso na predpisani tiskovini, glasovnice, ki so raztrgane, in
glasovnice, ki niso vstavljene v uradno kuverto.
Glasovanje
Vsak volivec glasuje osebno, zastopanje ni dopustno. Volivec glasuje tako, da spusti uradno
kuverto z izbrano glasovnico pred volilnim odborom v glasovalno skrinjico.
Z volivcem, ki ne more zaradi telesne okvare izbrati ali izpolniti izbrane glasovnice ali pa ne more brati
ali pisati, je lahko v prostoru za izpolnjevanje glasovnic prisoten drug volivec, vendar pa ne član
volilnega odbora, ki lahko izpolni glasovnico namesto njega in jo vstavi v uradno kuverto, če pa je
potrebno, tudi spusti uradno kuverto v glasovalno skrinjico.
Volivcu, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament, ne bo volilni
odbor omogočil glasovanja. To ne velja, če volivec uveljavlja pravico glasovanja na volišču zunaj
okraja stalnega prebivališča ali če predloži potrdilo o izbrisu iz posebnega volilnega imenika, ki ga vodi
veleposlaništvo, ali potrdilo o izbrisu iz evidence volilne pravice za volitve v Evropski parlament v zvezi s
spremembo stalnega prebivališča in dokaže svojo pravico glasovanja v volilnem okraju.
Glasovanje na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča
Če volivec uveljavlja pravico glasovanja na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča, mora izročiti to
potrdilo volilnemu odboru. Od volilnega odbora nato prejme prazno uradno kuverto, opremljeno z
uradnim žigom in popoln komplet glasovnic. Pravica glasovanja na volišču zunaj okraja stalnega
prebivališča se lahko uveljavi v kateremkoli volilnem okraju.
Glasovanje na domu
Volivec lahko iz resnih razlogov, zlasti iz zdravstvenih razlogov, poda občinski upravi, v dneh volitev pa
svoji okrajni volilni komisiji zahtevo za glasovanje na domu. Vendar okrajna volilna komisija lahko izvede
glasovanje na domu le znotraj svojega volilnega okraja.

Informacije na volišču
Na volišču bo volivcem na voljo Zakon o volitvah št. 62/2003 Zbirke zakonov ČR, in sicer v češkem,
angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Poleg tega bo na voljo tudi ta informacija v vseh jezikih
držav članic EU.
Vzorci glasovnic in informacije o morebitnih tiskovnih napakah na glasovnici so objavljeni na volišču.
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