15. julij 2014
ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil
po Zakonu o volilni in referendumski kampanji
Poleg rokov, ki jih je z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve lanov
ob inskih svetov in županov, ki bodo 5. 10. 2014, dolo ila Državna volilna komisija
(http://www.dvk-rs.si/index.php/si), Ministrstvo za notranje zadeve opozarja še na naslednje
roke iz Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 ZPolS-D, 11/11 in 98/13)
Opozarjamo, da so navedeni skrajni roki!
Opombe:
* Zakon o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno pre iš eno besedilo,
45/08 in 83/12)
* AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Datum: 21. 7. 2014
(dan, ki je dolo en za za etek
volilnih opravil)
OPRAVILO:

ZVRK: osmi odstavek 23. lena

Ministrstvo za notranje zadeve objavi na svoji spletni strani število
volilnih upravi encev v posamezni lokalni skupnosti.

Datum: 5. 8. 2014
(najkasneje 60 dni pred dnem
glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: tretji odstavek 8. lena

Ob ina mora javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest.

Datum: 20. 8. 2014
(najkasneje 45 dni pred dnem
glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: prvi odstavek 6. lena

Izdajatelji medijev morajo dolo iti in objaviti pravila za izrabo
programskega asa oziroma asopisnega prostora za predstavitev
kandidatov, politi nih strank in njihovih programov.

Datum: 20. 8. 2014
(najkasneje 45 dni pred dnem
glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: prvi odstavek 16. lena

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

Datum: 4. 9. 2014
(pred za etkom volilne kampanje)
OPRAVILO:

ZVRK: prvi odstavek 28. lena

Lokalna skupnost pred za etkom volilne kampanje dolo i višino
delnega povra ila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Datum: od 5. 9. do 3. 10. 2014 do 24.00
ZVRK: prvi odstavek 2. lena
(volilna kampanja se lahko za ne
najprej 30 dni pred dnem glasovanja,
kon ati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnem glasovanja)
OPRAVILO:

Uradni za etek in konec volilne kampanje.

Datum: 10. 9. 2014 do 19. ure
(najpozneje petindvajseti dan pred
dnem glasovanja do 19. ure)
OPRAVILO:

ZVRK: drugi odstavek 17. lena v
povezavi s prvim odstavkom 74. lena ZLV

Kandidati za lane ob inskih svetov oziroma za župane so dolžni,
hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov, sporo iti
podatke o organizatorju volilne kampanje ob inski volilni komisiji. V
sporo ilu navedejo: kdo je organizator volilne kampanje in njegovo
odgovorno osebo, podatke o odprtju posebnega transakcijskega
ra una za volilno kampanjo (številko ra una, naslov banke in naslov
imetnika transakcijskega ra una).

Datum: od 4. 10. 2014 do zaprtja voliš a
(24 ur pred dnem glasovanja in do
zaprtja voliš a na dan glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: drugi odstavek 5. lena

Prepovedana je objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah
kandidatov in o strankah (volilni molk).

Datum: 20. 10. 2014
(v primeru drugega kroga za župana pa najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja v
drugem krogu volitev)
(najpozneje 15 dni po dnevu
glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: peti odstavek 17. lena

Ob inske volilne komisije posredujejo podatke o organizatorjih
volilne kampanje Ra unskemu sodiš u RS.

Datum: 5. 2. 2015
(v primeru drugega kroga za župane pa najkasneje 4 mesece po dnevu glasovanja
v drugem krogu volitev)
(najkasneje v štirih mesecih po dnevu
glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: prvi odstavek 16. lena

Organizator volilne kampanje je dolžan zapreti posebni transakcijski
ra un za volilno kampanjo.

Datum: 20. 2. 2015
(najpozneje 15 dni po zaprtju
posebnega transakcijskega ra una)
OPRAVILO:

ZVRK: peti odstavek 18. lena

Organizator volilne kampanje za lana ob inskega sveta ali župana
mora poslati ob inskemu svetu in Ra unskemu sodiš u RS poro ilo
o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. V
kolikor bo vzpostavljena spletna aplikacija AJPES in bo uradni
za etek novega na ina posredovanja poro il tudi objavljen v
Uradnem listu, se bodo poro ila preko spletnega portala predložila
samo AJPES.

