Na podlagi 32. in 41. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Posebna občinska volilna komisija za
volitve člana občinskega sveta občine Črnomelj – predstavnika romske skupnosti na 1. redni
seji 3. 2. 2022 sprejela naslednji
ROKOVNIK
ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE ČRNOMELJ – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI, KI BODO DNE
8. 5. 2022

Opombe:
ZLV
= Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
ZVDZ
= Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21)
ZEVP-2 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
ZVRK
= Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –
ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
I.
Posamezna volilna opravila za izvedbo nadomestnih volitev za člana občinskega sveta –
predstavnika romske skupnosti občine Črnomelj se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so
skrajni roki za posamezno opravilo)
Datum:
Dan:
ZVL:
OPRAVILO

3. 3. 2022
1 . dan
28. člen, 32. člen ter razpis nadomestnih volitev v uradnem listu (Uradni list RS)
Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za
izvedbo volilnih opravil.

Datum: 3. 3. 2022 do 7. 4. 2022 do 19. ure!
Dan:
1 . dan – 36. dan (najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja)
ZVL:
49. člen, 74. člen
OPRAVILO Volivci – pripadniki romskih skupnosti določajo kandidature za izvolitev člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti z dajanjem podpore na
predpisanem obrazcu (podpis najmanj 15 volivcev ALI organ društvene
organizacije Romov v občini).

Datum:
Dan:
ZEVP-2:
ZLV:
OPRAVILO

10. 3. 2022
8 . dan (najpozneje 7 dni po razpisu)
28. člen,
41, 76. člen
Posebna občinska volilna komisija določi volišča za izvedbo glasovanja in
sporoči pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za katero vodi
register stalnega prebivalstva, ter območje teh volišč.

Datum:
Dan:
ZLV:
OPRAVILO

13. 3. 2022
11 . dan (najpozneje 10 dni po razpisu)
Tretji odstavek 37. člena
Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo
svoje predloge za imenovanje predstavnika in člana volilnih odborov. Ob
vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da
soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh
po objavi kandidature obvestil volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem
razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega
bo imenovan volilni odbor.

Datum:
Dan:
ZEVP-2:
OPRAVILO

17. 3. 2022
15 . dan (najkasneje 14 dni po razpisu volitev)
Drugi odstavek 28. člena
Geodetska uprava Republike Slovenije uskladi območja volišč v registru
prostorskih enot.

Datum:
Dan:
ZEVP-2:
OPRAVILO

23. 3. 2022
21 . dan (najkasneje 20 dni po razpisu volitev)
tretji, četrti in peti odstavek 28. člena
Ministrstvo za notranje zadeve sestavi volilni imenik državljanov Republike
Slovenije, pripadnikov romske skupnosti in pošlje Komisiji romske skupnosti in
upravni enoti v pregled. Če Komisija romskih skupnosti ugotovi neskladje lahko
zahteva popravek, ki ga pošlje upravni enoti.

Datum:
Dan:
ZLV
ZVDZ
OPRAVILO

7. 4. 2022
36 . dan (najkasneje 30 dni pred glasovanjem)
74. člen
46. člen
Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega
časa) lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi.

Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

7. 4. 2022 do 19. ure
36 . dan (najkasneje 30 dni pred glasovanjem)
Prvi odstavek 74. člena
Pri posebni občinski volilni komisiji je potrebno vložiti kandidature za člana
občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, ne glede na način
kandidiranja (organ društvene organizacije Romov v občini, volivci)

Datum:
Dan:
ZLV
ZVDZ

8. 4. 2022 do 17. 4. 2022
37. do 46 . dan (najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja izdaja odločbe)
Drugi odstavek 74. člena
54. do 59. člen

OPRAVILO Poseben preizkus zakonitosti kandidatur ter izdaja odločb o potrditvi oziroma
zavrnitvi kandidature, pri čemer je treba najpozneje v roku treh dni odpraviti
morebitne formalne pomanjkljivosti kandidature.
Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

18. 4. 2022 do 22. 4. 2022
47. do 51. dan (od 20 dni do najkasneje 15 dni pred glasovanjem)
Drugi odstavek 74. člena v zvezi z določbami ZVDZ: 60. člen
Določitev seznama kandidatur (žrebanje vrstnega reda)

Datum:
Dan:
ZLV
ZVZD
ZEVP-2
OPRAVILO

22. 4. 2022
51. dan (najkasneje 15 dni pred glasovanjem)
Drugi odstavek 74. člena
61. člen
17. in 26. člen
Javna obravnava seznamov potrjenih kandidatur. Ministrstvo za notranje
zadeve sestavi za posamezno volišče poseben volilni imenik za izvedbo
glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne pravice.
Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti vpogleda v podatke v evidenci
volilne pravice, ki se o njem vodijo. Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v
evidenco volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. O
utemeljenosti vpisa v evidenco odloča Komisija romskih skupnosti.

Datum:
Dan:
ZLV
ZVZD
ZVDZ
OPRAVILO

27. 4. 2022
56. dan (najkasneje 10 dni pred glasovanjem)
75. člena
81. člen
Tretji odstavek 81. člena
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 posebni občinski volilni
komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo
pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Datum:
Dan:
ZEVP-2
OPRAVILO

28. 4. 2022
57. dan (najkasneje 9 dni pred glasovanjem)
Tretji odstavek 29. člena
Komisija romskih skupnosti potrdi posebni volilni imenik ter ga preda posebni
občinski volilni komisiji.

Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

4. 5. 2022 med 7.00 in 19.00 uro
63. dan (najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred dnem glasovanja)
78. člen
Predčasno glasovanje

Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

5. 5. 2022
64. dan (najprej 3 dni pred dnem glasovanja)
81. člen
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vložijo zahtevo, da
želijo glasovati na svojem domu pred volilnim odborom.

Datum: 6. 5. 2022
Dan: 65. dan (24 ur pred dnem glasovanja)

ZVRK 2. člen
OPRAVILO Zaključek javne volilne kampanje. Začetek volilnega molka.
Datum: 8. 5. 2022
Dan: 67. dan
OPRAVILO Splošno glasovanje
Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

9. 5. 2022
68. dan
Prvi odstavek 89. člena
Volilni odbori morajo predati volilno gradivo posebni občinski volilni komisiji.

Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

9. 5. 2022
68. dan
88. člen
Posebna občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

Datum:
Dan:
ZLV
OPRAVILO

14. 5. 2022
73. dan
90. člen
Posebna občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga
pošlje županu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur.

Rokovnik začne veljati z dnem sprejetja.

Številka: 041-0001/2022-7
Datum: 3. 2. 2022

II.

