
OBCINSKA VOLILNA KOMISUA
OBCINE MEDVODE

NAKNADNE VOLITVE

Na podlagi 92. clena Zakona o lokalnih volifr>/ah (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US) je Obcinska volilna komisija Obcine Medvode na
2. dopisni seji dne 05.01.2023 sprejela

ROKOVNIK

za izvedbo volilnih opravil za naknadne volitve v svet Krajevne skupnosti Senicica -
Golo Brdo, ki bodo 26. marca 2023

Opomba:

ZLV=

ZVDZ=

ZEVP-2=
ZVRK=

Razpis=

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo,
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US);

Zakon o volitvah v drzavni zbor (Uradni list RS, st. 109/06 - uradno precisceno
besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21);
Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, st. 98/13);
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, st. 41/07, 103/07 - ZPolS-
D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 - odl. US);
Sklep o razpisu naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Senicica - Golo Brdo, st.
041-1/2023-1 z dne 05. 01. 2023

I.

Posamezna volilna opravila za izvedbo naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Senicica - Golo
Brdo se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo!):

Datum: 16.01.2023

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

OPRAVILO 1: Dan, ki je dolocen kot dan razpisa volitev in s katerim zacnejo teci roki za
izvedbo volilnih opravil.

OPRAVILO 2:

ZVRK: 8. odstavek 23. clena

Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi stevito volilnih
upravicencev.
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Datum: 16.01.2023 do 23.02.2023 do 19. ure!

Dan: 1. dan - 39. dan ZVL:74. in 109. den

(najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja)

OPRAVILO: Politicne stranke dolocijo kandidate za clane sveta krajevne skupnosti, sktadno
z njihovimi pravili.

Skupine volivcev dolocijo kandidate za clane sveta krajevne skupnosti z

dajanjem podpisov podpore.

Opomba: glede postopka potrjevanja kandidatur, dolocanja seznama potrfenih

kandidatur in njihove objave se smiselno uporabljajo dolocbe Zakona o volitvah v

drzavnizbor.

Datum: 26.01.2023

Dan: 11. dan ZLV: tretji odstavek 37. den
(najpozneje 10 dni po razpisu volitev)

OPRAVILO: Politicne stranke, druge organizacije obcanov v obcini ter obcani lahko dajo
obdnski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in clanov

volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predsednik in clani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed
obcanov, ki imajo stalno prebivalisce v obcini.

Ob vlozitvi predlogov morajo predlagatelji predloziti izjave kandidatov, da

soglasajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh
dneh po javni objavi kandidatur obvestil pristojno obcinsko volilno komisijo o
morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se
glasuje na voliscu, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Datum; 05.02.2023

OPRAVILO:

Dan: 21. dan ZEVP-2: tretji odstavek 22. clena
(najpozneje 20 dni po razpisu volitev)

Ministrstvo za notranje zadeve sestavi splosni volilni imenik in ga poslje
upravni enoti na obmocju volisca v pregled v elektronski obliki.
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Datum: 23.02.2023 do 19. ure

Dan: 39. dan

OPRAVILO:

ZLV: 74. den

ZVDZ: 46. den

(najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja)

Pr! obcinski volilni komisiji je potrebno vloziti kandidaturo za clana sveta

krajevne skupnosti, ne glede na nacin kandidiranja (politicne stranke, volivci).

Predlagatelj kandidata ob predlozitvi kandidature obcinski volilni komisiji doloci
predstavnika kandidata.

Datum: 24.02.2023

OPRAVILO:

Dan: 40. dan ZVRK:2. den

(najprej 30 dni pred dnem glasovanja)

Zacetek volilne kampanje, ki se mora koncati najkasneje 24 ur pred dnem
glasovanja.

Datum: 24.02.2023 do 05.03.2023

OPRAVILO :

Dan: 40. do 49. dan ZLV: drug! odstavek 74. den
ZVDZ: 54. do 59. den

(najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja)

Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur ter izdaja odlocb o potrditvi oziroma
zavrnitvi kandidature, pri cemer je treba najpozneje v roku treh dni odpraviti
morebitne formalne pomanjkljivosti kandidature.

Datum: 06.03.2023 do 11.03.2023

OPRAVILO:

Dan: 50. do 55. dan ZLV: drugi odstavek 74. den
ZVDZ:60. den

(od 20 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)

Obcinska volilna komisija sestavi seznam potrjenih kandidatov o katerih se
glasuje po vrstnem redu, ki se doloci z zrebom.
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Datum: 11.03.2023

Dan: 55. dan

OPRAVILO 1:

ZLV: drugi odstavek 74. den
ZVDZ:61. den

(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)

Obcinska volilna komisija javno objavi seznam potrjenih kandidatov

ZEVP-2: 23. in 26. den

OPRAVILO 2: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi splosni volilni imenik za izvedbo
glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice.

Datum: 14.03. 2023

OPRAVILO:

Dan: 58. dan ZLV:peti odstavek 37. clena

(najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)

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

Datum: 17.03.2023

OPRAVILO:

Dan: 61. dan ZEVP-2: 23. in 26. den

(najkasneje 9 dni pred dnem glasovanja)

Upravna enota volilni imenik potrdi s podpisom in zigom ter ga preda obcinski
volilni komisiji.

Datum: 21.03.2023

OPRAVILO:

Dan: 65. dan ZLV: drugi odstavek 47. clena

(najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)

Predstavnik kandidature lahko predlozi seznam zaupnikov obcinski volilni

komisiji.
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Datum: 22.03. 2023

OPRAVILO:

Dan: 66. dan ZLV:78. den

(najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred dnem glasovanja)

Predcasno glasovanje. Volisce za predcasno glasovanje mora biti odprto med
7. in 19. uro.

Datum: 23. 03. 2023

OPRAVILO:

Dan: 67. dan ZLV: 81. den

(najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na voliscu, sporocijo
obcinski volilni komisiji, da zelijo glasovati pred volilnim odborom, na svojem
domu.

Datum: 25.03.2023

OPRAVILO:

Dan: 68. dan ZVRK: 2. den

(24 ur pred dnem glasovanja)

Zakljucekjavne volilne kampanje in zacetek volilnega molka.

Datum: 26. 03. 2023

Dan: 70. dan Razpis: 1. tocka

OPRAVILO 1:

OPRAVILO 2:

Splosno glasovanje.

Volilni odbori morajo predati volilno gradivo obcinski volilni komisiji.

Datum: 01.04.2023

OPRAVILO:

Dan: 76. dan ZLV:109. den v povezavi z 90. clenom
(najpozneje 6. dan po dnevu glasovanja)

Obcinska volilna komisija sestavi porocilo o izidu glasovanja in ga poslje
zupanu, Drzavni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur
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Datum: 10.04.2023

Dan: 85. dan

OPRAVILO:

ZVRK: prvi odstavek 11. clena

(najpozneje 15 dni po glasovanju)

Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge
oglasevalske vsebine iz plakatnih mest (morebitnih).

II.

Obcinska volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi predsednica Ema Tavcar, namestnica
predsednice Darja Spenko, clani Roman Lavtar, Danieta Jaklic Zeleznik in Lea Dermastja, namestniki
clanov Miso Radman, Sonja Kuralt in Danilo Cijak. Rokovnikje sprejela soglasno.

Stevilka: 041-3/2023-1
Datum: 05.01.2023

^ wo, Obdnska volilna komisija
Obcine Medvode

Ema Tavcar, predsednica
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