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Občinska volilna komisija 

 

NAČINI GLASOVANJA – REDNE LOKALNE VOLITVE 2022 
 
Redne lokalne volitve, na katerih volimo župana, člane občinskega sveta in člane 
svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti, izvedemo vsake štiri leta, in sicer tretjo 
nedeljo v novembru. 
 
Predčasno glasovanje 

o Občinska volilna komisija je na 1. redni seji dne 5. 9. 2022 določila, 

da bo predčasno glasovanje potekalo na volišču za predčasno 

glasovanje s sedežem Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna 

na Koroškem, v naslednjih terminih: 

- v torek, 15. novembra 2022, od 7.00 do 19.0 ure,  

- v sredo, 16. novembra 2022, od 7.00 do 19.00 ure in 

- v četrtek, 17. novembra 2022, od 7.00 do 19.00 ure. 

Splošno glasovanje 

o Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, 

v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih 

skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Drugi krog volitev 

županov, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022. 

Volišča bodo odprta od 7. ure do 19. ure. 

Glasovanje na domu  

o 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 tri dni pred dnem glasovanja 

(sreda, 16. november 2022) in pod pogojem, da obvestilu priložijo 

ustrezno zdravniško potrdilo. Pred začetkom glasovanja mora član 

volilnega odbora z osebnim dokumentom ali na drug način ugotoviti 

istovetnost volivca.  

o Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, 

da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred 

dnevom glasovanja oz. najpozneje do 16.11.2022 in da obvestilu 

priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo 

o pozitivnem testu). 

Glasovanje po pošti  

o Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje 

kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 

varstvo, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najpozneje deset dni 

pred dnem glasovanja (sreda, 9. november 2022).  

https://moc.celje.si/images/Datoteke/LokalneVolitve/2022/OBRAZCI/09_obrazec_glasovanje_doma_A4.pdf
https://moc.celje.si/images/Datoteke/LokalneVolitve/2022/OBRAZCI/03_obrazec_glasovanje_posta_A4.pdf


Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to prav tako najpozneje 

deset dni pred dnem glasovanja sporočijo Občinski volilni komisiji in 

predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida  

 

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni 

volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju 

statusa invalida. To sporočilo velja do preklica. 

 


