
LOKALNE VOLITVE 2018 / ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2018
Glasovanje na domu / Otthon történő szavazás

(81. člen ZLV / az ÖVT 81. cikk.)

Podpisani-a ...................................................................., rojen-a ...................................................................,
Alulírott   születésem ideje (ime in priimek / név és vezetéknév) (leto / év) 

stanujoč-a v/na .................................................................................................................................................,
lakcímem (naslov stalnega bivališča / állandó lakhely)

na podlagi osebnega dokumenta ........................................................., št. ..............................................,
személyi iratom alapján sz. 

S P O R O Č A M ,  /  K Ö Z L Ö M ,

da se .................................................................................., rojen-a ...................................................................,
hogy  születési ideje  (ime in priimek / név és vezetéknév) (leto / év)

stanujoč-a v/na .................................................................................................................................................,
lakcím (stalno bivališče / állandó lakhely)

ne more udeležiti glasovanja na volišču, kjer je vpisan-a v volilni imenik, na lokalnih 
volitvah dne 18. novembra 2018 zaradi bolezni in zato želi glasovati pred volilnim odborom 
na svojem domu.
betegsége miatt a 2018 november 18-án sorra kerülő önkormányzati választásokon nem 
tud részt venni azon a szavazóhelyen, mely választói névjegyzékében szerepel, ezért 
szavazatát saját otthonában, a választási bizottság előtt kívánja leadni.

...........................................................................
Podpis / Aláírás

Izpolni volilna komisija: / A választási bizottság tölti ki:
Opombe: / Megjegyzések:

...........................................................................
Podpis predstavnika volilne komisije

A választási bizottság képviselőjének aláírása
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