Številka: 041-116/2022-5
Datum: 23. 11. 2022

ROKOVNIK
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo drugega kroga rednih volitev
županov, ki bodo 4. 12. 2022, na 51. seji, dne 23. 11. 2022
sprejela:
A.
Posamezna volilna opravila za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov se
izvedejo v naslednjih rokih.1
Datum: 23. 11. 2022
Rok: Najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja

ZLV: 75. člen v zvezi z določbo
ZVDZ: drugi odstavek 81. člena

OPRAVILO 1: Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na
območju Republike Slovenije, to sporočijo občinski volilni komisiji. Na enak način
lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju
statusa invalida.
Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s
SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.
ZVDZ: četrti odstavek 81. člena
OPRAVILO 2: Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in
predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida
o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.
Datum: 25. 11. 2022
Rok: 9. dan pred dnem glasovanja

OPRAVILO:

ZEVP-2: 23. in 26. člen

Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo občinskim
volilnim komisijam.

Datum: 28. 11. 2022
Rok: najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja
OPRAVILO:
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ZLV: drugi odstavek 47. člena

Predstavnik kandidata lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo!

Datum: 29., 30. 11. in/ali 1. 12. 2022
Rok: ne prej kot 5 dni in najpozneje 2 dni pred
dnem glasovanja
OPRAVILO:

ZLV: 78. člen

Predčasno glasovanje, v dnevih ki jih določi občinska volilna komisija . DVK priporoča
občinskim volilnim komisijam, da določijo v navedenem roku kot dan predčasnega
glasovanja sredo, 30. 11. 2022, torek, 29. 11., in/ali četrtek, 1. 12. 2022, pa glede na
krajevni običaj oziroma potrebe. Volišče za predčasno glasovanje mora biti odprto
med 7. in 19. uro.

Datum: 30. 11. 2022
Rok: najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja
OPRAVILO:

ZLV: 81. člen

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani
v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim
odborom na svojem domu.
Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s
SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo.

Datum: 2. 12. 2022 ob 24. uri
Rok: 24 ur pred dnem glasovanja
OPRAVILO:

ZVRK: 2. člen

Začetek volilnega molka.

Datum: 4. 12. 2022
Razpis: Odlok o razpisu DVK
OPRAVILO:

Splošno glasovanje v drugem krogu.

Datum: 5. 12. 2022
Rok: naslednji dan po dnevu glasovanja

ZLV: 89. člen

OPRAVILO 1: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12.
ure)
ZLV: 88. člen
OPRAVILO 2: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

Datum: 10. 12. 2022
Rok: najpozneje 6. dan po dnevu glasovanja
OPRAVILO:

ZLV: 90. člen

Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu,
Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
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B.
DVK je sprejela ta rokovnik na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 46. člena Poslovnika Državne
volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič,
Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Rokovnik je sprejela soglasno.

Peter Golob
Predsednik
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