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Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka je, na podlagi  41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno 
prečiščeno besedilo in 45/2008), na seji dne 4.11.2008 sprejela naslednji  
 
 

R O K O V N I K  
VOLILNIH OPRAVIL ZA IZVEDBO NADOMESTNIH VOLITEV 

V SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GODEŠIČ, KI BODO 11.01.2009 
 
 
Opombe: 
 
ZLV = Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo in 45/2008) 

ZVDZ = Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/1992 s spremembami) 

ZEVP-1 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/2002 s spremembami) 

ZVRK = Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) 

 
 
Posamezna volilna opravila za izvedbo nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Godešič, ki bodo 11.01.2009, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni 
so skrajni roki): 
 
 

DATUM DAN VSEBINA PRAVNA PODLAGA 
4.11.2008 1. dan Razpis volitev in dan s katerim pričnejo teči roki za izvedbo volitev. 1. odst. 32. člena v zvezi s 1. ost. 109. 

člena  ZLV ter akt o razpisu volitev 
13.11.2008 10. dan 

 
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski 
volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora ter 
njihovih namestnikov. 

3. odst. 37. čl. ZLV 

13.11.2008 10. dan OVK sprejme sklep o določitvi volišč in ga posreduje Upravni enoti Škofja Loka. 18. čl. ZEVP-1 
27.11.2008 45 dni pred dnem 

glasovanja 
Vsi organizatorji volilne kampanje morajo odpreti poseben žiro račun z oznako »za 
volilno kampanjo« in pri tem navesti volitve, za katere organizira volilno kampanjo. 

16. čl. ZVRK 

23.11.2008 20. dan Pristojni organ sestavi splošne volilne imenike za vsa volišča na svojem območju. 19. čl. ZEVP-1 
23.11.2008 20. dan Splošni volilni imeniki se razgrnejo na krajevno običajen način. 21. čl. ZEVP-1 
12.12.2008 30 dni pred dnem 

glasovanja 
Začetek  uradne volilne kampanje. 2. čl. ZVRK 
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4.11.2008 do 
17.12.2008 

1. dan do 25 dni 
pred dnem 
glasovanja 

Politične stranke določajo kandidate sveta KS, skladno z njihovimi pravili. 
 
Skupine najmanj desetih volivcev določajo kandidate za člane sveta KS s podpisom na 
seznam, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov in se overi pri organu, ki vodi evidenco 
volilne pravice 

109. in 51. čl. ZLV 

17.12.2008 25 dni pred dnem 
glasovanjem 

Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko overi seznam skupine volivcev 4. čl. ZLV v zvezi z določbami 46. čl. 
ZVDZ 

17.12.2008  
do 19.00 

25 dni pred dnem 
glasovanja,  do 
19.00 ure 

Pri OVK je potrebno vložiti kandidature za člane sveta KS. 1. odst. 74. čl. ZLV 

24.12.2008 18. dni pred dnem 
glasovanja 

Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur. 
Izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidatur. 

2. odst. 74. čl. ZLV v zvezi z 
določbami 59. čl. ZVDZ 

26.12.2008 16 dni pred dnem 
glasovanja 

Določitev seznama kandidatur (žrebanje vrstnega reda). 2. odst. 74. čl. ZLV v zvezi z 
določbami 60. čl. ZVDZ 

27.12.2008 15 dni pred dnem 
glasovanja 

Državljan RS lahko zahteva popravek volilnega imenika pri pristojnem organu. 3. odst. 22. čl. ZEVP-1 

27.12.2008 15 dni pred dnem 
glasovanja 

Javna objava potrjenih kandidatur v sredstvih javnega obveščanja. 2. odst. 74. čl. ZLV v zvezi z 
določbami 61. čl. ZVDZ 

5.1.2009 
do 13.00 ure 

6 dni pred dnem 
glasovanja do 
13.00 ure 

Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega dne vložiti zahtevo za glasovanje po 
pošti. 

81. čl. ZVDZ in sklep OVK 

5.1.2009 6 dni pred dnem 
glasovanja 

Pristojni organ potrdi s pečatom in podpisom uradne osebe volilne imenike in jih pošlje 
OVK. 

25. čl. ZEVP-1 

6.1.2009 5 dni pred dnem 
glasovanja 

Predstavniki kandidatur lahko predložijo seznam zaupnikov OVK. 2. odst. 47. čl. ZLV 

7.1.2009 4 dni pred dnem 
glasovanja 

Predčasno glasovanje na sedežu OVK. 78. čl. ZLV in sklep OVK 

8.1.2009 3 dni pred dnem 
glasovanja 

Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da želijo 
glasovati na domu pred volilnim odborom. 

81. čl. ZLV 
 

8.1.2009 3 dni pred dnem 
glasovanja 

Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču za invalide, morajo to svojo namero 
sporočiti okrajni volilni komisiji. 

79.a člen ZVDZ 

10.1.2009 24 ur pred dnem 
glasovanja 

Zaključek javne volilne propagande. Volilni molk. 4. člen  ZLV v zvezi z določbami 5. 
člen ZVDZ in 1. odst. 2. čl. ZVRK 

11.1.2009 69 dni po dnevu 
razpisa volitev 

SPLOŠNO GLASOVANJE 2. odst. 27. člena ZLV in Akt o 
razpisu volitev 

12.1.2009 
do 12.00 ure 

1. dan po dnevu 
glasovanja do 
12.00 ure 

Volilni odbori na voliščih morajo predati OVK: 
- zapisnik o svojem delu 
- drug volilni material. 

1. ost. 89. čl. ZLV 
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12.1.2009 
po 12.00 uri 

1. dan po dnevu 
glasovanja po 
12.00 uri 

OVK ugotavlja izid glasovanja po pošti. Upošteva glasovnice, ki so na sedež OVK 
prispele po pošti do 12.00 ure. 

88. čl. ZLV 

17.1.2009 Najpozneje 6. dan  
po dnevu 
glasovanja 

OVK sestavi poročilo o izidu volitev. 
 
Poročilo o izidu volitev pošlje: 

- Županu 
- DVK-ju 
- Predstavnikom kandidatur oz. listi kandidatov. 

 
OVK poročilo o izidu volitev posreduje v objavo v uradno glasilo občine. 

1. odst. 90. čl. ZLV 
 
 
 
 
 
 
2. odst. 90. čl. ZLV 

  OVK izvoljenim kandidatom izda potrdilo o izvolitvi. 91. čl. ZLV 
 
 
Številka: 041-3/2008 
V Škofji Loki, dne 4.11.2008 
 
 
               Predsednica  
               Občinske volilne komisije: 
                   Zdenka PODOBNIK, l.r. 
 


