OBVESTILO - É R T E S Í T É S

o glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije
a Szlovén Köztársaság területén levélben történő szavazásról
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v:
- priporu,
- zavodu za prestajanje kazni,
- bolnišnici ali
- socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo

A levélben történő szavazásra:
- az előzetes letartóztatásban,
- büntetés-végrehajtási intézetben,
- kórházban vagy
- intézményesített szociális gondozó intézetben lévő
választópolgárok jogosultak.

Obvestilo lahko volivec posreduje:
po pošti na naslov okrajne volilne komisije
po faksu
po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov
okrajne volilne komisije

Az Értesítést a választópolgár benyújthatja:
postai úton a Járási Választási Bizottság címére
faxon
elektronikus úton (szkennelve az aláírás miatt)
a Járási Választási Bizottság e-mail címére

Podatki okrajnih volilnih komisij so dostopni na
spletni strani www.dvk-rs.si.

A Járási Választási Bizottságok adatai elérhetők a
www.dvk-rs.si honlapon.

Obvestilo za glasovanje po pošti mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja.
A levélben történő szavazásról szóló értesítést a választópolgár legkésőbb 10 nappal a szavazás napja előtt köteles benyújtani
a Járási Választási Bizottsághoz.
Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. A nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.

Volitve / referendum na katerega se nanaša obvestilo:
A választás / népszavazás, amelyre az értesítés vonatkozik:

Datum volitev / referenduma:
A választás / népszavazás dátuma:

Ime - Utónév:

Okrajno volilno komisijo obveščam, da bom na dan glasovanja
v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in
želim glasovati po pošti.
Tájékoztatom a Járási Választási Bizottságot, hogy a szavazás napján
előzetes letartóztatásban, büntetés-végrehajtási intézetben,
kórházban vagy intézményesített szociális gondozó intézetben leszek
és levélben kívánok szavazni.

Priimek - Családi név:

Datum rojstva - Születési idő:

Naslov, kamor želim prejeti volilno gradivo - A szavazási
levélcsomagot az alábbi címre kérem:
Ulica in hišna številka - Utca és házszám:

Poštna številka in pošta - Postai irányítószám és posta:

Datum - Dátum:

Podpis - Aláírás:

Izpolni volilna komisija - A választási bizottság tölti ki:
Gradivo je bilo poslano dne - A szavazási levélcsomag postára adásának napja:
z volilno karto št. - a választói kártya száma:
Podpis predstavnika volilne komisije - A választási bizottság képviselőjének aláírása:
Če zahtevku ni ugodeno, se napiše razlog zavrnitve. A kérelem elutasítása esetén fel kell tüntetni annak indokát.

