
LOKALNE VOLITVE 2018 / ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2018
Glasovanje po pošti – 997 / Postai szavazás – 997

(75. člen ZLV v zvezi z 81. členom ZVDZ
Az ÖVT 75. cikk., kapcsolatban az OVT 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. (osebna izkaznica, potni list idr. /

Személyi igazolvány, útlevél stb.)

I Z J A V L J A M ,  /  N Y I L A T K O Z O M ,

da se ne morem udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah dne 18. novembra 2018 in zato 
želim glasovati po pošti.
hogy a 2018. november 18-án sorra kerülő önkormányzati választásokon nem tudok 
részt venni, ezért szavazatomat postán kívánom leadni.
Volilno gradivo mi pošljite na naslednji naslov: 
A választási anyagot a következő címre küldjék:

....................................................................................................................................................................
(naslov / cím)

....................................................................................................................................................................
(številka in ime pošte / irányítószám, település)

Zahtevek velja tudi za morebitni drugi krog glasovanja: DA NE
A kérelem az esetleges második fordulóra is vonatkozik: IGEN NEM

...........................................................................
Podpis volivca-ke / A választó aláírása

Opomba: Zahtevek se pošlje občinski volilni komisiji, glede na kraj stalnega prebivališča.
Megjegyzés: A kérelem címzettje az állandó lakhely szerinti illetékes községi választási bizottság!

Izpolni občinska volilna komisija: / A községi választási bizottság tölti ki:

Gradivo je bilo poslano dne ........................................... 2018 z volilno karto št. ................................
A valasztási anyag 2018 -án/-én volt elküldve a …….. számú 

...........................................................................
Tajnik volilne komisije / A választási bizottság 

titkára

Opomba: Če zahtevku ni ugodeno, se napiše razlog zavrnitve.
Megjegyzés: A kérelem elutasítása esetén írásos indoklásra van szükség.
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