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Načini glasovanja na lokalnih volitvah 2018

1. Na rednem volišču:
Na dan glasovanja v nedeljo, 18. novembra 2018, od 7. do 19. ure, za območje celotne občine na volišču št. 04701001 – volišče št.
1, v sejni sobi Centra za izvajanje kulturne dejavnosti, Kobilje 56, 9227 Kobilje.
2. Predčasno glasovanje:
Na dan predčasnega glasovanja v četrtek, 15. novembra 2018, od 7. do 19. ure, za območje celotne občine na volišču št. 04701001
– volišče št. 1, v sejni sobi Centra za izvajanje kulturne dejavnosti, Kobilje 56, 9227 Kobilje.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo
identiteto.
3. Glasovanje po pošti:
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo
glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi,
če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 7.
novembra 2018, poslati Občinski volilni komisiji zahtevek za glasovanje po pošti. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter
naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

4. Glasovanje na domu:
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo Občinski volilni
komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem domu.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. novembra 2018,
poslati Občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja.

Več informacij o možnih načinih glasovanja je dostopnih na spletni strani Državne volilne komisije.
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