
 

Obvestilo volivcem 

Nadomestne volitve 2020 - volitve za člana občinskega sveta v Občini Mokronog-
Trebelno, v 9. volilni enoti, bodo potekale v nedeljo, 13. 12. 2020. Glasovanje na voliščih 
bo potekalo od 7. ure do 19. ure 

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA: 

1. Glasovanje po pošti 
Obveščamo vse volivce, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in 
volivce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, v zaporu ali v priporu, da lahko glasujejo po 

pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najkasneje deset (10) dni pred dnem glasovanja, to je 
do torka, 02.12.2020. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo 
pristojnega organa  o priznanju statusa invalida. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti z 
območja Slovenije se upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele na sedež Občinskih volilnih komisij do 
ponedeljka, 26. oktobra 2020. 
 

2. Glasovanje na domu 
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 (3) dni pred dnem glasovanja, to je do četrtka, 10. 12. 2020. 
 

3. Predčasno glasovanje 
Volivce obveščamo, da bo potekalo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan glasovanja odsotni iz 

kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik),  

v sredo, 09.12.2020,  od 7. ure do 19. ure 

na naslovu: Gasilski dom Velika Strmica, Velika Strmica 16.  

 

Prosimo volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, da imajo s seboj osebni 

dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v 

nedeljo, 25.10.2020.  

 
Obrazci so na voljo pri Občinski volilni komisiji (OVK)  in na tej spletni strani www.mokronog-trebelno.si . 

 

Za vsa vprašanja in informacije se volivci lahko obrnejo na sedež Občinske volilne komisije. 

Kontaktni podatki: tel.: 07/34 98 262 ali 041/669 210 

Tajnica OK 

Mojca Pekolj 
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