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NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANA 2012 
 

OBVESTILO VOLIVCEM 
 

Z razpisom Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč je kot dan 
glasovanja za nadomestne volitve župana določena nedelja, 11. marca 
2012. Tega dne bo potekalo na vseh voliščih splošno glasovanje za volitve 
župana od 7. ure do 19. ure. 
 
Občinska volilna komisija ob tej priložnosti volivcem posreduje sledeče 
informacije. 

 
1. Volilna pravica in podpis volivca 

Pravico glasovanja na lokalnih volitvah imajo vsi prebivalci, ki imajo na območju 
občine stalno prebivališče, ne glede na državljanstvo. Volilna pravica se evidentira s 
splošnim občinskim volilnim imenikom. Vsak volivec pa se mora tudi podpisati v 
poseben prostor v volilnem imeniku. 
 

2. Posebno volišče za invalide 

Po spremembi zakona o volitvah v državni zbor mora občina zagotoviti posebno 
volišče namenjeno invalidom (volišče, dostopno invalidnim osebam je 
volišče za invalide določeno v pritličju kulturnega doma v Mirni Peči). 
Volivec - invalid, ki bi bil sicer vabljen h glasovanju na volišču, ki mu ni dostopno, se 
bo lahko odločil, da bo glasoval na tem posebnem volišču.  
 
Svojo odločitev o glasovanju na volišču za invalide, bo moral najkasneje tri (3) dni 
pred dnem glasovanja sporočiti Občinski volilni komisiji, to je do 08.03.2012. 
 

3. 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 
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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 
01.03.2012. 
 
Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti z območja Slovenije se upoštevajo 
glasovnice, ki bodo prispele na sedež Občinskih volilnih komisij do ponedeljka, 12. 
marca 2012 do 12. ure. 

 
4. 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 08.03.2012. 

 
5. Predčasno glasovanje 

Volivce obveščamo, da bo potekalo predčasno glasovanje za vse, ki bodo na dan 
11.03.2012 odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni 
imenik), v sredo dne 07.03.2012 in v četrtek dne 08.03.2012, in sicer na 
volišču v prostorih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč. 
 
Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v sredo med 8.00 in 17.00 uro, 
v četrtek pa med 8.00 in 15.00 uro. 
 
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, 11.03.2012. 
 
 
Za vsa vprašanja in informacije se volivci lahko obrnejo na sedež Občinske volilne 
komisije, Trg 2, 8216 Mirna Peč, po telefonu: 07/39 36 104 in 051/331 658 ali preko 
elektronske pošte: obcina.mirnapec@siol.net. 
 
 
 
 
                       


