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Zadeva: POMEMBNA OBVESTILA V ZVEZI Z LOKALNIMI VOLITVAMI 2018 
 
 
PREDČASNO GLASOVANJE 
Predčasno glasovanje za vse volivce iz območja občine Komenda, ki bodo v nedeljo, 
18.11.2018 odsotni s kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo 
potekalo v SREDO, dne 14.11.2018. 
 
Volišče za predčasno glasovanje št. 16400901, ki bo v prostorih Občine Komenda, 
Sejna soba, Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda, bo na dan predčasnega glasovanja 
odprto med 7.00 in 19.00 uro. 
 
 
GLASOVANJE PO POŠTI  
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici, v socialnovarstvenem 
zavodu za institucionalno varstvo ali invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o 
priznanju statusa invalida, lahko na lokalnih volitvah 2018 glasujejo po pošti, če to svojo 
namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Komenda na naslov Zajčeva cesta 23, 
1218 Komenda najkasneje do 7.11.2018.  
Obrazec za glasovanje po pošti je dostopen na uradni spletni strani Občine Komenda 
(www.komenda.si) v zavihku Lokalne volitve 2018, zanj lahko zaprosite tudi na elektronski 
naslov obcina@komenda.si ali ga prevzamete v tajništvu občine.   
 
 
GLASOVANJE NA DOMU  
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni 
imenik, lahko na lokalnih volitvah 2018 glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, 
če to namero sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Komenda na naslov Zajčeva cesta 
23, 1218 Komenda najkasneje do 14.11.2018.  
 
Obrazec za glasovanje na domu je dostopen na uradni spletni strani Občine Komenda 
(www.komenda.si) v zavihku Lokalne volitve 2018, zanj lahko zaprosite tudi na elektronski 
naslov obcina@komenda.si ali ga prevzamete v tajništvu občine.   
 
 
 

mag. Majda Ravnikar 
Tajnica OVK 
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