OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Trg svobode 23
5213 Kanal

OBVESTILO
PREDČASNO GLASOVANJE - 78. člen ZLV
Predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo 5. 10. 2014 odsotni iz kraja stalnega
prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 30.9.2014, sredo,
1.10.2014 in četrtek, 2.10.2014, na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.
Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj
osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto. Zaradi tekoče izvedbe volitev (iskanje volivca
v volilnem imeniku) volivce prosimo, da s seboj prinesejo tudi obvestilo volivcu o volišču, na
katerem so vpisani v volilni imenik.

GLASOVANJE PO POŠTI – 75. člen ZLV
V skladu z 75. členom ZLV v povezavi z 81. členom Zakona o volitvah v Državni zbor lahko
osebe, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu ter
volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah (oz. zdravilišču), glasujejo po pošti.
Po pošti lahko glasujejo tudi osebe na prestajanju kazni zapora in osebe, ki so v priporu.
Po odločitvi Državne volilne komisije je dopustno, da volivci, ki so poklicni pripadniki
Slovenske vojske ali Policije in so na dan glasovanja zaradi službenih razlogov odsotni iz
kraja stalnega prebivališča, prav tako glasujejo po pošti.
Za lokalne volitve ne veljajo določbe Zakona o volitvah v Državni zbor, ki se nanašajo na
glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko – konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije (80. člen ZLV).
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najkasneje 10 (deset) dni pred
dnem glasovanja, to je vključno do srede, 24.9.2014, poslati Občinski volilni komisiji
Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, zahtevek za ta način glasovanja. V
zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska
volilna komisija pošlje volilno gradivo.
Obrazec – glasovanje po pošti

GLASOVANJE NA DOMU – 81. člen ZLV
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno
zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na

svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem
glasovanja.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najkasneje do srede,
1.10.2014, poslati Občinski volilni komisiji Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213, Kanal, zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne
podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek
tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje
osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).
Obrazec – glasovanje na domu
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