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Št.:
Su 453/2018-27
Datum: 8. 10. 2018
Vsem občinam oziroma Občinskim volilnim komisijam
Spoštovani,
Upravno sodišče RS je po določbah Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o evidenci volilne
pravice pristojno odločati o vloženih pritožbah oziroma tožbah (97. člen Zakona o lokalnih
volitvah in 23. člena Zakona o evidenci volilne pavice) v zelo kratkih rokih (48 ur). Neposredno
vlaganje pritožb in tožb bo zagotovljeno na sedežu sodišča v Ljubljani in na vseh treh zunanjih
oddelkih sodišča v Mariboru, Celju in v Novi Gorici.
Upravno sodišče RS razpolaga s seznamom občin, njihovimi naslovi, telefonskimi in faks
številkami ter e-naslovi. Pri odločanju o vloženih pritožbah oziroma tožbah bo sodišče
potrebovalo volilne spise1. Zato je zelo važno (upoštevajoč kratke roke, ki so nam na razpolago),
da nam v primeru, ko pride do pritožb, spise Občinske volilne komisije nemudoma pošljejo.
Ministrstvo za javno upravo je sodišču že posredovalo imena in priimke ter tel. št. (GSM) osebe,
ki bo v občini dosegljiva izven poslovnega časa in bo imela dostop do volilnih spisov ter možnost
njihovega faksiranja ali skeniranja, in sicer:
vse navedene dni od 8.00 do 18.00 ure, sobota 20. 10. 2018, nedelja 21. 10. 2018, četrtek 25.
10. 2018, petek 26. 10. 2018, sobota 27. 10. 2018, nedelja 28. 10. 2018, ponedeljek 29. 10.
2018, torek 30. 10. 2018, sreda 31. 10. 2018, četrtek 1. 11. 2018, petek 2. 11. 2018, sobota 3.
11. 2018, nedelja 4. 11. 2018, ponedeljek 5. 11. 2018 in torek 6. 11. 2018,
na katero se bo sodišče lahko obrnilo v primeru volilnih zadev.
Na ta način bomo vsi skupaj lahko zagotovili pravočasno reševanje morebitnih sporov.
Morebitna vprašanja nam posredujte na naslov: urad.uprlj@sodisce.si.
Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Predsednica sodišča
Jasna Šegan

1 volilni spis sestavljajo vse listine, ki so bile podlaga za odločanje volilne komisije
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