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OBVESTILO  VOLIVCEM 

 
 
PREDČASNO  GLASOVANJE 
 
Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 20.11.2022, odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, in sicer v sredo, 
16.11.2022 med 7. in 19. uro, na volišču za predčasno glasovanje, v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 
Kidričevo. 

 

GLASOVANJE  NA  DOMU 
 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko 
glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred 
dnevom glasovanja, to je do srede, 16.11.2022, pod pogojem, da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno zdravniško 
potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika, iz katerega izhaja, da se volivec zaradi 
bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.  
 
Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi izpostavljenosti okužbi s SARS-CoV-2 (COVID), pod 
pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma 
najpozneje do 16.11.2022 in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).  

 

GLASOVANJE  PO  POŠTI 
 
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, lahko glasujejo po pošti na območju Republike Slovenije, če to sporočijo občinski volilni komisije 
najpozneje deset dni pred dnem glasovanja, t.j. do 9.11.2022 in o tem predložijo ustrezno dokumentacijo (npr. 
potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če to sporočijo občinski volilni komisiji in 
predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 
 
Volivci, ki jim je bila nepričakovano odvzeta prostost oziroma so nepričakovano sprejeti na zdravljenje v bolnišnici 
ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda, ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz 
prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji, najkasneje pet dni, to je do 
14.11.2022, pred dnevom glasovanja in ob tem priložijo ustrezna dokazila (odločbo ali potrdilo). 
 
Volivci, ki so v izolaciji zaradi izpostavljenosti okužbi s SARS-CoV-2 (COVID), lahko glasujejo po pošti pod pogojem, 
da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja, to je do 14.11.2022 in da obvestilu (vlogi) občinski 
volilni komisiji o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 
 
Obrazec vloge za glasovanje po pošti ali glasovanje na domu volivci najdete na spletni strani Občine Kidričevo – 
lokalne volitve ali na spletni strani Državne volilne komisije – lokalne volitve. 


