
 

 

NAČINI GLASOVANJA 
 

 

Splošno glasovanje 

 

Lokalne volitve bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog županskih volitev, če bo potrebno, bo v 

nedeljo, 4. decembra 2022. Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v 

kraju stalnega prebivališča. Občinska volilna komisija je določila 6 volišč, in sicer:  

- Šola Polzela, volišče I, 

- Šola Polzela, volišče II, 

- Šola Polzela, volišče III, 

- Gasilski dom Ločica, 

- Zadružni dom Andraž, 

- Župrl – soseska Dobrič. 

 

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. 

 

 

 

Predčasno glasovanje 

 

Občinska volilna komisija je določila, da bo predčasno glasovanje potekalo na sedežu Občinske volilne 

komisije, na naslovu Malteška cesta 28, 3313 Polzela: 

- v sredo, 16. 11. 2022, med 7.00 in 19.00 ter 

- v četrtek, 17. 11. 2022, med 7.00 in 19.00. 

 

 

 

Glasovanje na domu 

 

Na domu lahko glasujejo volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno priti na volišče, kjer so vpisani v 

volilni imenik, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja 

(sreda, 16. 11. 2022). Pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora z osebnim dokumentom 

ali na drug način ugotoviti istovetnost volivca.  

 

 

 

Glasovanje po pošti 

 

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali 

socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji. 

 

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo 

odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida (Obvestilo invalida o enkratnem glasovanju po 

pošti ).  

 

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo 

odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

 

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, 

(sreda, 9. 11. 2022), poslati Občinski volilni komisiji Občine Polzela, zahtevek za ta način glasovanja. 

V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu volilna komisija pošlje 

volilno gradivo.  

 

 

Občinska volilna komisija 

 


