
Glasovanje 
na volitvah
Volitve 9. septembra 2018.
Kako glasujete na volitvah v parlament ter 
občinske in območne upravne enote

Kdo ima pravico do glasovanja?
Pravico do glasovanja imate, če ste najpozneje na dan volitev dopolnili  
18 let. Vaša volilna pravica in volilno okrožje se določita na podlagi podatkov 
iz registra stalnega prebivalstva 30 dni pred dnevom volitev. 

Volilno pravico za volitve v parlament imate, če ste:
•  švedski državljan in ste ali ste bili vpisani v register stalnega prebivalstva na

Švedskem.

Volilno pravico za občinske in območne enote imate, če ste:
•  švedski državljan in ste vpisani v register stalnega prebivalstva na Švedskem,
•  državljan katere druge države članice Evropske unije ali državljan Islandije

ali Norveške in ste vpisani v register stalnega prebivalstva na Švedskem,
•  državljan katere druge države in ste bili pred dnevom volitev tri leta

zapovrstjo vpisani v register stalnega prebivalstva na Švedskem.

Vsak, ki ima volilno pravico, bo dobil glasovnico
Vsi z volilno pravico bodo približno tri tedne pred volitvami po pošti prejeli 
glasovnico. Na glasovnici bo navedeno, za katere volitve imate volilno 
pravico, ter naziv, naslov in čas odprtja vašega volišča. Na glasovnici bodo 
tudi podatki o voliščih za predčasne volitve. Če boste glasovali predčasno, 
morate vzeti s seboj svojo glasovnico. 

Če je niste prejeli ali ste jo izgubili, lahko novo naročite pri občinskem uradu 
ali Valmyndigheten (Državna volilna komisija).

Volilni lističi
Volilni lističi za volitve v parlament so rumene barve, za volitve v občinske 
enote so bele in za volitve v okrožne enote modre barve. Volilni lističi so na 
voljo na vseh mestih, kjer boste lahko glasovali, in pri političnih strankah. 
Če boste glasovali predčasno ali preko zastopnika, boste morali volilne lističe 
morda sami naročiti ali jih dvigniti pri strankah ali na občinski upravni enoti. 

Glasovanje za stranko
Najprej glasujete za eno stranko. Ime stranke bo napisano na volilnem lističu. 
Če ne boste našli volilnega lističa svoje stranke, lahko izberete prazen 
volilni listič in ime stranke napišete nanj, kar se da razločno. 
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Glasovanje za posameznega kandidata
Če želite, da je izbran točno določeni kandidat stranke, lahko tej osebi 
podelite glas, ki je namenjen točno določeni osebi na volilnem seznamu, 
in sicer tako, da v kvadratek pred kandidatovo ime na glasovnici naredite 
križec. Označite lahko le enega kandidata. 

Dokazovanje identitete 
Da boste lahko volili, boste morati dokazati svojo identiteto, in sicer tako, 
da boste pokazali osebni dokument, npr. vozniško dovoljenje ali potni list. 
Če nimate osebnega dokumenta, lahko druga oseba potrdi vašo identiteto, 
vendar mora v tem primeru ta oseba pokazati osebni dokument. 

Glasovanje
Volite na svojem volišču na dan volitev
Volite lahko le na volišču, ki je navedeno na vaši glasovnici. Volišče je odprto 
le na dan volitev. Ko boste volili na svojem volišču, vas bodo odkljukali na 
seznamu volivcev in vaši glasovi bodo oddani v volilno skrinjico. 

Predčasno glasovanje v svoji ali drugi občini
Predčasno glasovanje pomeni, da glasujete nekje drugje kot na svojem 
volišču. Predčasno glasovanje se začne približno tri tedne pred dnevom 
volitev in poteka do vključno dneva volitev. 

Za predčasno glasovanje morate s seboj prinesti svoj volilni listič, ker bo 
skupaj z vašim glasom poslan na vaše volišče. Tam namreč prištejejo vaš glas. 
Informacije o tem, kje lahko predčasno glasujete, najdete na spletnem mestu 
www.val.se ali pri občinski upravni enoti. 

Glasovanje iz tujine
Če ste v tujini, lahko glasujete po pošti ali na številnih švedskih ambasadah 
in konzulatih. Za glasovanje po pošti potrebujete gradivo, ki ga naročite pri 
Valmyndigheten (državni volilni komisiji). Po pošti lahko glasujete ne prej 
kot 45 dni pred dnevom volitev, na ambasadah in konzulatih pa ne prej kot 
24 dni pred dnevom volitev. 

Glasovanje preko zastopnika
Preko zastopnika lahko glasujete, če zaradi visoke starosti, bolezni ali 
invalidnosti sami ne morete priti do volišča. V tem primeru lahko kot vaš 
zastopnik deluje vaš zakonec ali zunajzakonski partner/partnerica, otroci 
vašega zakonca ali zunajzakonskega partnerja/partnerice, starši ali bratje in 
sestre. Vaš zastopnik je lahko tudi oseba, ki poklicno ali na kak podoben 
način skrbi za vas ali vam pomaga. Preko zastopnika lahko glasujete tudi, če 
ste priprti ali v zaporu. V tem primeru vam lahko pomaga tudi osebje. Če 
vam pošto prinaša poštar, je lahko on vaš zastopnik. Če nimate nikogar, ki bi 
lahko bil vaš zastopnik, mora občinska upravna enota določiti osebo, ki bo 
prišla na vaš dom. Obrnite se na občinsko upravno enoto.

Za glasovanje preko zastopnika potrebujete posebno volilno gradivo, ki ga 
naročite pri občinskem uradu ali pri državni volilni komisiji Valmyndigheten. 

VALMYNDIGHETEN
www.val.seV
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