V tabeli so navedena posamezna volilna opravila, ki se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni
so skrajni roki za posamezno volilno opravilo!):
DATUM/SKRAJNI ROK
3.9.2018

OPRAVILO
1. Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim
začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.
2. Občinska volilna komisija javno objavi potrebno število
podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za
kandidaturo oz. listo kandidatov za člane občinskega sveta v
posamezni volilni enoti.

3.9. do 18.10.2018 do 19. ure!

Politične stranke določajo kandidate za župane in liste
kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi
pravili.
Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste
kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore
na predpisanih obrazcih.

13.9.2018

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter
občani lahko dajo občinski volilni komisiji svoje predloge
za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov
ter njihovih namestnikov.
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki
se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v
občini.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave
kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor
in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi
kandidatur oz. list kandidatov obvestil pristojno občinsko
volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s
katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za
katerega bo imenovan v volilni odbor.

3.10.2018

Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben
račun z oznako ¨Za volilno kampanjo¨ in pri tem navesti
tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

18.10.2018 do 19.00 ure!

1. Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu
(do zaključka delovnega časa) lahko podpišejo obrazec
podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov.
2. Pri občinski volilni komisiji je potrebno vložiti
kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskih svetov
ter kandidature za župana, ne glede na način kandidiranja
(politične stranke, volivci).
Predlagatelj kandidata oz. liste ob predložitvi kandidature
oz. liste kandidatov občinski volilni komisiji določi
predstavnika kandidata oz. liste kandidatov.
3. Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in
kandidatur za župana hkrati z vložitvijo kandidatur
sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje
in njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju
posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo
(številka transakcijskega računa, naslov banke in naslov
imetnika transakcijskega računa).

19.10.2018

Začetek volilne kampanje, ki se mora končati najkasneje
24 ur pred dnem glasovanja.

29.10.2018 do 2.11.2018

Občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list
kandidatov v občini oz. v posameni volilni enoti in seznam
potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z žrebom
in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.

5.11.2018

Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti
pristojno volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem
razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za
katerega je imenovan v volilni odbor.

7.11.2018

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.
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.

12.11.2018

Predstavnik kandidature oz. liste kadidatov lahko predložijo
seznam zaupnikov občinski volilni komisiji oz. posebni
občinski volilni komisiji.

14. in 15.11.2018

Predčasno glasovanje. Volišče za predčasno glasovanje
mora biti odprto med 7. in 19. uro.

14.11.2018

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.

16.11.2018 ob 24.00 uri

Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega
molka.

18.11.2018

Splošno glasovanje.

Roki, ki veljajo za izvedbo lokalnih volitev so v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (ZLV),
Zakonom o volitvah v državni zbor (ZVDZ), Zakonom o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) ter
Zakonom o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
Vir: Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve
županov, ki bodo 18. novembra 2018 – ki ga je sprejela Državna volilna komisija na 53. seji
23.8.2018.

