
 

 

OBČ IN A   POL JČA N E 

Ob č in sk a  vo l i ln a  k o mis i j a   
Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon: 02 8029  220         fax: 02 8029 226         e-mail: obcina@poljcane.si 

 

 

ROKOVNIK 
za izvedbo volilnih opravil za volitve članov občinskega sveta in župana 

občine Poljčane, ki bodo v nedeljo, 5. oktobra 2014 

 

 
ZLV = Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) 

ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06 – UPB1 in 54/07 – odločba 

US) 

ZEVP-1 = Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 1/07 – UPB in 98/13) 

ZVRK = Zakon o volilni in referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/07, 103/07 in 11/11, 

28/11 in 98/13). 
 
Navedeni roki za izvedbo posameznih nalog in opravil so skrajni roki. 
 

Datum/možni roki Vsebina Osnova 

 

 

 

21. 7. 2014 (1. dan) 

Razpis volitev in dan s katerim 

prično teči roki za izvedbo volitev 

Podpora s podpisi volivcev za 

liste kandidatov se lahko dajejo od 

dneva, ki je določen za začetek 

volilnih opravil (UE). 

 

 

 

26. in 28. čl. ZLV 

 

31. 7.2014 

Slep o določitvi volišč 

(najpozneje 10 dni po razpisu 

volitev sporoči pristojni v. 

komisija UE lokacijo volišč) 

 

18. čl. ZEVP 

 

31. 7. 2014 

Pol. stranke in druge organizacije 

predlagajo člane vol. odborov 

(najpozneje v 10 dneh po razpisu 

volitev). 

 

37. čl. ZLV 

 

 

10. 9.2014 

(do 19.00 ure)  

Predložitev list kandidatov 

občinski volilni komisiji (od 21. 7. 

– do 10. 9.2014; 25 dan pred 

dnem glasovanja). 

Zadnji dan za vložitev podpore s 

podpisi za liste kandidatov. 

Sporočiti OVK podatek o 

organizatorju volilne kampanje 

 

 

4. čl.., 54. čl. in 74. čl. 

ZLV 

1. odst. 46. čl. ZVDZ 

 

17. člen ZRVK  

 

11. 9.2014 

Občinska volilna komisija sestavi 

seznam potrjenih list kandidatov 

po vrstnem redu, ki se določi z 

žrebom (žrebanje vrstnega reda). 

 

2. odst. 74. čl. ZLV 

60. člen ZVDZ 



 

 

16. 9. 2014 

 

OVK izda odločbo o potrditvi oz. 

zavrnitvi liste kandidatov. 

 

2. odst. 74. čl. ZLV 

59. člen ZVDZ 

 

 

 

19. 9. 2014 

Javna objava seznamov potrjenih 

kandidatur v sredstvih javnega 

obveščanja (Panorama). Objava v 

Panorami 18.9.2014, na Panoramo 

pa se pošljejo kandidature 

najkasneje 15.9.2014. 

 

 

 

2. odst. 74. čl. ZLV 

61. člen ZVDZ 

 

22. 9. 2014 (najpozneje v 

3 dneh po objavi 

kandidatur) 

Člani VO so dolžni sporočiti 

volilni komisiji sorodstveno 

razmerje s kandidatom, ki 

kandidira v volilni enoti. 

 

37. čl. ZLV 

 

24. 9. 2014 (10 dni pred 

dnem glasovanja) 

Volivci sporočijo OVK, da želijo 

glasovati po pošti (brez tujine). 

 

81. čl. ZVDZ 

29. 9. 2014 ( 5 dni pred 

dnem glasovanja) 

Predstavniki kandidatur predložijo 

sezname svojih zaupnikov OVK. 

  

47. čl. ZLV 

1.10.2014 Predčasno glasovanje na sedežu 

OVK; od 9.00 – 17.00 ure 

78. čl. ZLV 

 

1.10.2014 

(najpozneje 3 dni pred 

dnem glasovanja) 

Volivci sporočijo OVK, da želijo 

glasovati na svojem domu ( 

nezmožnost priti na volišče). 

 

81. čl. ZLV 

3.10.2014 ob 24.00 

(24 ur pred dnem 

glasovanja) 

Javna propaganda se mora končati 

– pričetek volilnega molka. 

5. čl. ZVDZ 

5.10.2014  Glasovanje od 7.00 do 19.00. Sklep predsednika DZ Ur. 

l. RS, št. 47/2014 

 

 

6.10.2014 do 12.00 

Volilni odbori predajo volilni 

material s pravilno izpolnjenimi 

zapisniki o izidu glasovanja 

občinski volilni komisiji. 

 

 

1. odst. 89. čl. ZLV 

 

 

6.10.2014 po 12.00 

 

OVK ugotavlja izid glasovanja po 

pošti. 

 

 

1. odst. 88. čl. ZLV 

 

 

 

11.10.2014  

(6. dni po dnevu 

glasovanja) 

Občinska volilna komisija sestavi 

poročilo o izidu volitev v občini 

in ga pošlje županu. Poročilo 

pošlje tudi Republiški volilni 

komisiji ter predstavnikom list 

kandidatov. 

 

 

 

 90. čl. ZLV  

 

 

 



 

 

 

20. 10. 2014 

 

 

OVK posreduje podatke o 

organizatorjih volilne kampanje 

Računskemu sodišče. 

 

 

 

 

 

 

 5. odst. 17. člena ZVRK 

 

 

5. 2. 2015 

 

 

Organizator volilne kampanje je 

dolžan zapreti poseben 

transakcijski račun za volilno 

kampanjo. 

V roku 15. dni po zaprtju 

transakcijskih računov mora 

organizator volilne kampanje OS 

in Računskemu sodišču poslati 

poročilo o zbranih in porabljenih 

sredstvih. 

 

 

1. odst. 16. člena ZVRK 
 

 

 

 

5. odst. 18. člena ZVRK 

 

 

 

Rokovnik prične veljati 3. 7. 2014 
 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

                                                                                             Predsednica 

                                                                                                               Nada Vučajnk l.r. 

 
 
 
 
 
 


