
Občinska  volilna  komisija  Občine  Mokronog-Trebelno  je  na  podlagi  Ugotovitvenega  sklepa 
Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine 
Mokronog-Trebelno, z dne 30.07.2008 in v skladu s 41. in 105. členom Zakona o lokalnih volitvah – 
ZLV-UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06 in 60/07), na 1. seji, dne 31. julija 2008, sprejela naslednji

R O K O V N I K

ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE MOKRONOG-TREBELNO, KI BODO V 

NEDELJO,   12. oktobra 2008

Opombe:
ZLV =  Zakon o lokalnih volitvah – ZLV-UPB3 (Ur. list RS, št. 94/07 in 45/08);
ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1, 54/07– odločba 
US in 49/08-skl. US)
ZEVP-1  = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07-UPB1)
ZVRK = Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 103/07-ZPoIS-D)

I.

Posamezna volilna opravila se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!)

Datum: 08.08.2008

Dan: 1. dan ZLV: 28. člen ter 
Razpis volitev OVK

VSEBINA: Razpis volitev in dan, s katerim pričnejo teči roki za izvedbo volitev

Datum: 08.08. do 17.09.2008

Dan: 1. dan - 41. dan ZLV: 74. člen 
(25 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Politične stranke določajo kandidate za člana OS, skladno z njihovimi pravili.

Volivci  določajo  kandidate  za  člana  OS  z  dajanjem  podpore  na 
predpisanih obrazcih.

Datum: 17.08.2008

Dan: 10. dan ZEVP-1:  18. člen 

VSEBINA: Občinska volilna komisija določi volišča 

Datum: 17.08.2008

Dan: 10. dan ZLV:  37. člen 

VSEBINA: Politične  stranke,  druge  organizacije  občanov  v  občini  ter  občani  lahko 
najpozneje  v  desetih  dneh  po  razpisu  volitev  dajo  svoje  predloge  za 
imenovanja predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov 
občinski volilni komisiji.
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Datum: 20.08.2008

Dan: 13. dan ZEVP-1:  21. člen 

VSEBINA: Pristojni organ na krajevno običajen način razgrne volilne imenike.

Datum: 17.09.2008

Dan: 41. dan ZLV:   4. člen v zvezi z določbami
ZVDZ: 46. člen

VSEBINA: Zadnji  dan,  ko  se  pri  pristojnem upravnem organu  lahko podpiše  obrazec 
podpore kandidatu.

Datum: 17.09.2008 do 19.00 ure

Dan: 41. dan ZLV: prvi odstavek 74. člena

VSEBINA: Pri občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature, ne glede na način 
kandidiranja (politične stranke, volivci).

Datum: 17.09. do 24.09.2008

Dan: 41. dan ZLV:  drugi odstavek 74. člena v 
(do 18 dne pred dnem glasovanja)                         zvezi z določbami ZVDZ:    59. člen

VSEBINA: Postopek  preizkusa  zakonitosti  kandidatur  ter  izdaja  odločb  o  potrditvi 
oziroma zavrnitvi kandidature.

Datum: 25.09.2008 

Dan: 49. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena v zvezi z 
določbami ZVDZ:  60. člen

VSEBINA: Določitev  seznama  kandidatur  oziroma  list  kandidatov  (žrebanje  vrstnega 
reda).

Datum: 27.09.2008

Dan: 51. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena v 
             (15 dni pred dnem glasovanja)                             zvezi z določbami ZVDZ: 61. člen

VSEBINA: Javna objava seznama potrjenih kandidatur.

Datum: 27.09.2008

Dan: 51. dan ZEVP-1:  22. člen          
(15 dni pred dnem glasovanja)    

VSEBINA: Državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega 
imenika.
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Datum: 02.10.2008

Dan: 56. dan    ZVDZ: 81. člen
(10 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti zahtevo za 
glasovanje po pošti (domovi za starejše občane, bolnice, zdravilišča, zapori in 
pripori).

Datum: 06.10.2008

Dan:  60. dan   ZEVP-1: 25. člen
(6 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinski volilni komisiji.

Datum: 07.10.2008 

Dan: 61. dan       ZLV: drugi odstavek 47. člena
(5 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Predstavniki kandidatur lahko predložijo seznam zaupnikov občinski volilni 
komisiji.

Datum: 07., 08. in 09. 10. 2008
ZLV:   78. člen

VSEBINA: Predčasno glasovanje.

Datum: 09.10.2008

Dan: 63. dan ZLV:   81. člen
(3 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo zahtevo, da 
želijo glasovati na svojem domu.

Datum: 09.10.2008

Dan: 63. dan ZLV:   81. člen
(3 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci, ki želijo glasovati na posebnem volišču, dostopno invalidom, morajo 
to namero sporočiti Občinski volilni komisiji.

Datum: 10.10.2008 do 24.00

Dan: 63. dan    ZLV:   4. člen v zvezi z določbami        
(24 ur pred dnem glasovanja) ZVDZ: 5. člen

VSEBINA: Zaključek javne volilne propagande.
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Datum: 12.10.2008

Dan: 66. dan Razpis volitev OVK

VSEBINA: Splošno glasovanje.

Datum: 12.10.2008 po 19.00 uri

Dan: 66. dan ZLV:   prvi odstavek 89. člena

VSEBINA: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo Občinski volilni komisiji.

Datum: 13.10.2008 po 12.00 uri

ZLV:  88. člen

VSEBINA: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti. 

Datum: 18.10.2008 

(6. dan po dnevu glasovanja) ZLV:   90. člen

VSEBINA: Občinska volilna komisija  sestavi poročilo  o izidu glasovanja  in ga pošlje 
Županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.

II.

Poleg  navedenih  rokov,  določenih  v  zakonih,  ki  urejajo  postopek  kandidiranja  in  glasovanja  na 
lokalnih volitvah, opozarja Občinska volilna komisija še na naslednje roke:

Datum: 13.08.2008

(60 dni pred glasovanjem) ZVKR:  tretji odstavek 8. člena

VSEBINA: Občina mora javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih 
mest.

Datum: 28.08.2008 

ZVKR:   5. člen
(45 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Javna glasila morajo določiti in objaviti pravila za izrabo programskega časa 
oziroma časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in 
njihovih programov.

Datum: 28.08.2008

ZVKR:   16. člen
(45 dni pred dnem glasovanja)
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VSEBINA: Organizator  volilne  kampanje  mora  odpreti  poseben  račun  z  oznako  "Za 
volilno kampanjo".

Datum: 12.09. do 10.10.2008 do 24.00 ure

ZVKR: 2. člen

VSEBINA: Volilna kampanja

Datum: 05.10.2008

Dan:  ZVKR:   drugi odstavek 5. člena
(7 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Prepovedana je objava raziskav javnega mnenja o kandidatih in o strankah. 
  

V 60 dneh po volitvah
ZVKR: 19. člen 

VSEBINA: Organizator volilne kampanje je dolžan predložiti poročilo o vseh izdatkih za 
volilno kampanjo.

Številka: 032-0002/2008
Datum:  31.07.2008

Predsednica
Občinske volilne komisije

  Alenka Gregorčič, univ.dipl.iur., l.r.
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