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SEZNANITEV OBČANOV O LOKALNIH VOLITVAH
Redne volitve v občinske svete, volitve županov ter volitve članov svetov krajevnih skupnosti
bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Glasovanje bo potekalo med 7.00 in 19.00 uro na
voliščih, ki jih je določila Občinska volilna komisija Občine Sevnica.
Volivci bodo obveščeni o volišču, na katerem bodo lahko glasovali. Volivec mora imeti s seboj
osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo občinske volilne komisije.
GLASOVANJE PO POŠTI
Volivci, ki bodo na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če sporočijo
Občinski volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 9. 11.
2022, da želijo glasovati na tak način. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to
sporočijo občinski volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega
organa o priznanju statusa invalida.
Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti po pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni
pred dnevom glasovanja in da obvestilu (vlogi) Občinski volilni komisiji o tem priložijo
ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti v bolnišnico
ali socialnovarstveni zavod ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prvega odstavka ali
so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo OVK najpozneje 5 dni pred dnem
glasovanja oz. najpozneje 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali
odločbo ali izvid oz. SMS obvestilo o pozitivnem testu).
GLASOVANJE NA DOMU
Volivec, ki se zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču, v katerem je vpisan v volilni
imenik, lahko glasuje pred volilnim odborom na svojem domu, če svojo namero sporoči
OVK najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 16. 11. 2018. Obvestilu je
potrebno priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (lahko tudi elektronska pošta 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, pod pogojem, da o tem obvestijo OVK
najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja oz. najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu (vlogi) o
tem priložijo dokazilo (izvid ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
PREDČASNO GLASOVANJE
Predčasno glasovanje bo potekalo na Občini Sevnica, v sejni sobi, in sicer v torek 15. 11.,
sredo 16. 11. in četrtek 17. 11. 2022 od 7.00 do 19.00 ure.
Na dan splošnega glasovanja, to je 20. novembra 2022, ne bo mogoče vlagati pisnih ali
ustnih zahtev za takšna glasovanja. Upoštevajo se samo vloge, ki bodo prispele do zgoraj
navedenih datumov.
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