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Driavna vo[itna komisija

Na podtagi 40. dtena Zakona o lokatnih voli&ah (Uradni tist RS, 5t. 94/07 - uradno preii5ieno besedil0,
a5/08,83/72in 68/17) je Driavna votilna komisija na 53. seji 23. 8. 2018 sprejeta

ROKOVNIK
za izvedbo volilrih opravil za redne volitve v obiinske svete in redne volitve iupanor,

ki bodo 18. novembra 2018

0pomba:
zlv = Zakon o lokatnih votitvah (Uradni tist RS, it. 94/07 - uradno preaiieeno besed'ito, 45/08,

83/72in 68/17);
Zakon o votitvah v driavni zbor (Uradni tist RS. 3t. 709/06 - Z/DI-UPBI. 54/07 - odtotba US

in 23/17);
Zakon o evidenci volitne pravice (Uradni tist RS, lt. 98/13);
Zakon o volitni in refurendumski kampanji (Uradni tist RS, 41/07, 105/Og ' odtoiba US,

77/77,28/L1- odtoiba USin98/13 ter 703/07- ZPol}D);
Razpis rednih voLitev v obdinske svete in rednih votitev iupanov (Uradni List RS, 5t. 48/18)

7VO7 -

ZEVP-?=
ZVR( -

Razpis =

Posamezna volilna opravita za izvedbo votitev v obdinske svete in rednih volitev iupanov se izvedejo v
nastednjih rokih (navedeni so skrajni roki za posamezno opravito!):

Datum: 3. 9. 2018

Dan: 1. dan ZLV:28. eten in Razpis

0PRAVIL0 1: Dan, ki je dotoien kot dan razpisa volitev in s katerim zainejo tedi roki za izvedbo

vo[ilnih opravit.
ZVRk osmi odstavek 23. Etena

0PRAWLO 2: Ministrstvo za notnnje zadeve na svoji sptetni strani objavi 5tevito volilnih upravitencev

v posamezni obdini oziroma vo[itni enoti.

0PRAVII0 3: 0bdnska votitna komisija javno objavi potrebno Stevito podpisov votivcev za vloiitev
kandidature za iupana in za kandidaturo oziroma [isto kandidatov za dlane ob6nskega
sveta v posamezni volitni enoti.

Datum: 3.9. do 18. 10.2018 do 19. ure!

Dan: 1. dan - 46. dan ZLV: 74. elen
(najpozneje 30. dni pred dnevom gtasovanja)

0PRAVILO: Potitidne stranke doloiajo kandidate za iupane in tiste kandidatov za Elane obiinsk'ih
svetov, skladno z njihovimi praviti.

I.
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Skupine volivcev dotoiajo kandidature za iupane in liste kandidatov za itane obtinskh
svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

Volivci - pripadnih italijanske oziroma madiarske narodne skupnosti ter pripadniki
romskih skupnosti doloiajo kandidature za izvotitev ilanov obdinskega sveta -
predstavnikov narodnih skupnosti in romskih skupnosti z dajanjem podpore na
predpisanih obrazcih.

1oombo: Glede postopko potrjevanjo kandidatur oziroma list kandidotov, dobionja
seznomov potrjenih kandidotur oziroma List kandidatov in njihove objave se

smiselno uporobljajo doloebe zakona o volitvoh v driovni zbor.

Datum: 10. 9. 2018

Dan: 8. dan
(najpozneje 7 dni po razpisu)

ZLV: 41. Eten in
ZEI?-2: 22. ELen

0PRAWLO : 0bdinske vo[i[ne komisije dototijo votiSta na obmoEju obiine (obmocja in sedeZe votiit)
in to sporodjo pristojnim izpostavam Geodetske uprave Repubtike Stovenije.

oatum: 13. 9. 2018

Dan: L1. dan
(najpozneje 10 dni po razpisu volitev)

ZLV: tretji odstavek 37. itena

OPRAVILO: Politiine stranke, druge organizacije obtanov v obeini ter obdani [ahko dajo obdnsk
votitni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in alanov volitnih odborov ter
njihovih namestnikov.

Predsednik in i[ani vo[itnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed obianov,
h imajo statno prebivaliSte v obtini.

0b vLofiM predlogov morajo predlagatetji predtoiiti izjave kandidatov, da sogtaiajo z

imenovanjem v voiiLni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javnih objavi
kandidatur oz. [ist kandidatov obvestil pristojno obcinsko votilno komisijo o

morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na

votiiEu, za katerega bo imenovan v vo[ilni odbor.

Datum: 17. 9. 2018

Dan: 15. dan
(najpozneje 14 dni po razpisu volitev)

ZB/P-2: drugi odstavek 22. dtena

0PRAVIL0: Geodetska upnva Republike Stovenije usktadi obmoija voli5d v registru prostorskih
enot.
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Datum: 23.9.2018

Dan: 21. dan
(najpozneje 20 dni po razpisu votitev)

ZEIIP-2: tretji odstavek 22. itena

OPRAVIL0: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno vo[i5[e sptoini volilni imenik in ga

poitje upravni enoti na obmotju votiSta v pregled v etektronsh obtik.

Datum:3.10.2018

Dan: 31. dan

(najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja) ZIIRK: pwi odstavek 16. tlena

0PRAVIL0: Organizator votitne kampanje mora odpreti poseben raeun z oznako "Za volilno
kampanjo" in pritem navestitudi volitve, za katere organizira kampanjo'

Datum: 18. 10. 2018 do 19. ure!

Dan: 46. dan
(najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja)

ZLtl:7 4. tlen
AIDZ: 46. ilen

OPRAVILO 1: Zadnji dan, ko votivci pri pristojnem upravnem organu (do zaktju€ka detovnega tasa)

tahko podpiSejo obrazec podpore kandidaturi oziroma I'isti kandidatov.

ZLU: pM odstavek 74. dtena

OPRAVILO 2: Pri obdinshh votitnih komisijah je potrebno vlofiti kand'idature oziroma liste kandidatov

za itane obiinskih svetov ter kandidature za Zupane, ne glede na natin kandidiranja
(polititne stranke, votivci).

Pri posebnih obdinshh votitnih komisijah je potrebno vloiiti kandidature za votitve

itanov obdinskih svetov - predstavnikov itatijanske in madiarske narodne skupnosti

oziroma romske skupnosti,

Predtagatetj kandidata oziroma liste ob predlofitvi kandidature oziroma liste
kandidatov obdinski votilni komisiji dotoci predstavnika kandidata oziroma liste
kandidatov.

ZVRI& drugi odstavek 17. dtena

OPRAVIIO 3: Predlagatetji [ist kandidatov za ilane obdinskega sveta in kandidatur za iupana hkrati z

vtoZiMjo kandidatur sporoaijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in
njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega rafuna za

vol.ilno kampanjo (Stevitko transakcijskega raduna, nastov banke in naslov imetnika
transakcijskega raauna).
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Datum: 19. 10. 2018

Danz 47 . dan
(najprej 30 dni pred dnem gtasovanja)

ZVRX: 2. iten

0PRAVIL0 1: Zadetek votilne kampanje, h se mora kondati najkasneje 24 ur pred dnem gtasovanja.

Datum:19. 10. do 28. 10.2018

Dan: 47. do 56. dan

(najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja) ZLV: druqi odstavek 74. atena

ZVOZ: 54. do 59. tten

OPRAVILO 1: Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja od[odb o

potrdifui oziroma zavrnitvi kandidature oziroma [iste kandidatov, pri demerje treba
najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne pomanjktjivosti liste
kandidatov oziroma kandidature.

Datum: 29. 70. do 2- 77.2078

Dan:57. do 61. dan
(od 20 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)

OPRAVILO:

ZLV: drugi odstavek 74. ttena
ZVDZ: 60. dten

Datum: 2. 11. 2018

Dan: 61. dan
(najpozneje 15 dni pred dnem gtasovanja)

ZLV: druqi odstavek 74. flena
ZVDZ: 61. tlen

OPRAVITO 1: 0biinska votitna komisijajavno objavi seznam potrjenih kandidatur ter [ist kandidatov.

ZEVP-2: 17. aten

OPRAVITO 2: Vsak volivec [ahko na kateri koti upravni enoti vpogteda v podatke v evidenci volilne
pravice, k se o njem vodijo. Votivec [ahko zahteva vpis, ie ni vpisan v evidenco voti[ne
pravice, ati popravek, ee je vpisan z napadnimi podatki. Vpogted je mogot tudi prek

driavnega porta[a e-uprava.

ZE\IP-2:23. in 26. iten

0PRAVIL0 3: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno voti5ie sptoini volitni imenik in
posebne votitne imenike za izvedbo gtasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne
pravice.
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ObEinske votitne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v obiini oziroma v
posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, h se dototi z
irebom in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.



Datum: 5. 11. 2018

Oan: 64. dan
(najpozneje 12 dni pred dnem gtasovanja) ZLV: peti odstavek 37. ftena

0PRAWL0: Zadnji dan, ko lahko ttan votilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o

sorodstvenem ati drugem nzmerju s kandidatom, o katerem se gtasuje na voti5iu, za

katerega je imenovan v votitni odbor.

oatum3 7. 11.2018

Dan: 66. dan

(najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)
ZLV: 75. tlen v zvezi z doloebo

2U0Z: 81. eten

OPRAVILO 1:

OPRAUILO 2:

Votivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni. v botni5nici ati v
sociatnovarstvenem zavodu za insdtucionatno varswo in ietijo g[asovati po po5ti na

obmocju Repubtike Stovenije, to sporoiijo obiinski votitni komisiji. Na enak nadn
lahko gtasujejo tudi invalidi, Ee predloiijo odloibo pristojnega organa o priznanju

statusa invatida.

ZVDZ: tre$i odst. 81. dtena

Invatidi lahko glasujejo po poati tudi statno, ie to sporodijo Driavni votilni komisiji in
predtofijo od[otbo pristojnega organa o priznanju statusa inva[ida. 0bvestilo inva[ida o
statnem gtasovanju po poiti velja do prektica.

0atum: 8. 11. 2018

Dan: 67. dan
(najkasneje 9 dni pred dnem glasovanja)

ZEVP-2: 23. in 26. ilen

OPRAVILO: Upravne enote votilne imenike potrdijo s podpisom in iigom terjih predajo obdnskim
volitnim komisijam.

Datum:12.11.2018

Dan: 71. dan
(najkasneje 5 dni pred dnem gtasovanja)

ZLV: drugi odstavek 47. tlena

0PRAWL0: Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predtofi seznam zaupnikov

obfinski votilni komisiji oz. posebni obdinsh votitni komisiji.
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Datum: 13., 74.in/ali 15. 11. 2018

Dam 7 2. do 7 4. dan
(najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred

dnem gtasovanja)

OPRAVILO:

ZLV: 78. iten

Predtasno gtasovanje. Driavna volitna komisija priporoia obcinshm votilnim
komisijam, da dotodjo v navedenem roku kot dan predtasnega gtasovanja sredo !4.77.
2018, torek 13. 11. in/oziroma aetrtek 15. 11. 2018 pa gtede na krajevni obidaj oziroma
potrebe. Voti5ee za prediasno gtasovanje mora biti odprto med 7. in 19. uro.

Datum: 14. 11. 2018

Dan: 73. dan
(najkasneje 3 dni.pred dnem glasovanja)

ZLV: 81. cten

0PRAVIL0: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zgtasiti na voti5tu, v katerem so vpisani v
votitni imenik, sporodijo obcinski votitni komisiji, da Zetijo gtasovati pred votitnim
odborom, na svojem domu.

oatum: 16. 11. 2018 ob 24.00 un

ZI/RK: 2. dlen

0PRAVIL0: Zaktjuiekjavne votitne kampanje in zadetek votitnega motka.

Datum: 18. 11. 2018

Dan: 77. dan

0PRAVIL0: Sptoinoglasovanje.

Datum: 19. 11. 2018

Dan:78. dan
(nastednji dan po dnevu glasovanja)

ZLV: prvi odstavek 89. atena

0PRAVILO 1: Volitni odbori morajo predati volilno gradivo obdinsh votilni komisiji (najpozneje do 12.
ure)

ZLV: 88. dten

0PRAVIL0 2: 0bdnska votitna komisija ugotavlja izid g[asovanja po poiti.
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Dan: 75. dan
(24 ur pred dnem glasovanja)

Razpis: 1. toika



Datum:20. 11. 2018 do 12. ure

Dan: 79. dan
(drugi dan po dnevu glasovanja)

ZLV: 107. tten

Ce noben kandidat za iupana ni dobil vedine gtasov in se mora opraviti drugi krog
votitev med kandidatoma, ki sta dobita najvei glasov obdinska volilna komisija poitje
ugotovitveni sktep Driavni volitni komisiji do 12. ure na e-nastov: gp.dvk@dvk-rs.si.

Datum: 24. 11. 2018

Dan:83. dan
(najpozneje 6. dan po dnevu gtasovanja) ZLV:90..[en

0PRAVIL0: 0btinska votitna komisija sestavi poroailo o izidu gtasovanja in ga poStje iupanu,
Driavni vo[ilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.

Dan: 92. dan
(najpozneje 15 dni po dnevu gtasovanja) ZVRK: Peti odstavek 17. ilena

QPIAVILQ 1: Driavna votitna komisija in votitne komisije lokalnih skupnosti so doline posredovati

podatke o organizatorjih voti[ne kampanje raeunskemu sodiStu.

ZVRK: prvi odstavek 11. ttena

0PRAVIL0 2: Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge ogla5evatske

vsebine iz ptakatnih mest.

Datum: 18. 3. 2019

Dan: (najpozneje 5tiri mesece po dnevu gtasovanja) ZVRI0 pM odstavek 16. ttena

0PRAVILO 1: 0rganizator vo[itne kampanje zapre poseben transakcijski radun.

Datum: 2. 4. 2019

Dan: (najpozneje v 15 dneh po zapr$u transakcijskega raiuna)

ZVRK: Peti odstavek 18. t[ena

0rganizator volilne kampanje za votitve za itane v predstavniikih in individualno
votjenih organih lokatnih skupnosti mora porodito o financiranju votitne kampanje
predtoiiti tudi AJPES preko sptetnega portata AJPES

OPRAVILO:
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OPRAWLO:

Datum: 4. 12. 2018



II.

Driavna votitna komisija bo na podtagi tretjega odstavka 107..[ena ZLV razpisala drugi krog volitev
iupana v primerih, (ier bo to potrebno, za nedetjo 2. 72.2018.

uI.

Roki, ki vetjajo za iaredbo votitev ilanov obiinskih svetov, se uporabLjajo tudi pri izvedbi volitev v svete
krajevnih, vaikih in ietrtnih skupnosti, te sta z aktom Zupana kot dan razpisa votitev, s katerim zaEno

teii roki za volitna opravita in dan gtasovanja, ista kotje to dotoieno z aktom predsednika Driavnega
zbora RS o razpisu votitev,

Driavna votitna komisija je ta rokovnik sprejeta v sestavi predsednik Anton GaSper Frantar, dtani mag.

Mitena PeEovnik, mag. Nina Brumen. Ksenija Vencetj, Drago Zadergal in namestnik dtana dr. SaSa

Za gorc. Rokovnik je sprejeta soglasno.

Stevitka: 041-4712018-2
Datum: 23.8.2018

Anton Frantar
k
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