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17. 

 

*** 
Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 68/17) 
Občinska volilna komisija Občine Preddvor 
 
 

RAZPISUJE 
nadomestne volitve za člana Občinskega sveta 

Občine Preddvor v 4. volilni enoti 
 
 

1. 
Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta 
Občine Preddvor se bodo izvedle v 4. volilni enoti, ki 
obsega naslednja naselja Mače, Nova vas in Potoče. 
 

2. 
Nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta 
Občine Preddvor v 4. volilni enoti se opravijo v nedeljo, 
11. oktobra 2020. 
 

3. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje petek, 31. julij 2020. 
 

4. 
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine 
Preddvor. 
 

 
Številka:    041-0001/2020-003-OVK 
Preddvor, 2. julij 2020 
 
   
 OVK PREDDVOR 
 Janja ROBLEK 
 predsednica 
 
 
 

 
18. 

 

*** 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 68/17) ter 18. člena 
Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 
98/13) je Občinska volilna komisija Občine Preddvor dne 
2. 7. 2020 sprejela naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 

Za izvedbo nadomestnih volitev svetnika Občine Preddvor 
v 4. volilni enoti, na osnovi Razpisa za nadomestne 
volitve za člana Občinskega sveta Občine Preddvor v 4. 
volilni enoti (št. 041-0001/2020-003-OVK z dne 2. 7. 
2020), ki bodo v nedeljo, 11. oktobra 2020, se določijo 
volišča in območja le-teh: 
 
1. volišče št. 09504004, volišče Preddvor II – 

TURISTIČNA POSLOVALNICA, Goričica 8, 4205 
Preddvor, za volilno enoto Mače, Nova vas in Potoče, 
ki obsega območje naselij 

Mače (006)  
Nova vas (008)  
Potoče (009)  

 
2. volišče št. 09500901, Preddvor - OBČINA 

PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, za 
predčasno glasovanje. 

 
3. volišče št. 09500997, Preddvor - OBČINA 

PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, na 
katerem se ugotavlja izid glasovanja po pošti iz 
območja Slovenije. 

 
 

Številka:    041-0001/2020-004-OVK 
Preddvor, 2. julij 2020 
 
   
 OVK PREDDVOR 
 Janja ROBLEK 
 predsednica 
 
 
 

 
19. 

 

*** 
Na podlagi 54. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 68/17) je Občinska 
volilna komisija Občine Preddvor sprejela naslednji 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o številu potrebnih podpor volivcev za nadomestne 
volitve svetnika Občine Preddvor  v 4. volilni enoti 

 
 

1. 
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni 
enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki 
imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci 
državljani druge države članice EU, ki nimajo 
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prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je 
najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan 
razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. 
 

2. 
Skladno s 54. členom Zakona o lokalnih volitvah je 
potrebno za kandidata za člana občinskega sveta za 
nadomestne volitve svetnika Občine Preddvor  v 4. volilni 
enoti dne 11.10. 2020, ki se bo določila s podpisovanjem 
skupine volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini, 
zbrati najmanj 30 podpisov podpore. 

 
 

Številka:    041-0001/2020-005-OVK 
Preddvor, 2. julij 2020 
 
   
 OVK PREDDVOR 
 Janja ROBLEK 
 predsednica 
 
 
 

 
20. 

 

*** 
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

P R E D D V O R 
 
 
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je občinska volilna komisija na seji dne 2. 
7. 2020 
 
 
 

ROKOVNIK 
za izvedbo volilnih opravili za nadomestne volitve 

svetnika Občine Preddvor  v 4. volilni enoti 
  ki bodo v nedeljo, 11. 10. 2020 

 
 
 

Opomba: 
ZLV =  Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list  

RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 
besedilo 45/08, 83/12 in 68/17); 

ZVDZ =  Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni  
list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07- 
odločba US in 23/17); 

ZEVP-2 = Zakon o evidenci volilne pravice  
(Uradni list RS, št. 98/13); 

ZVRK =  Zakon o volilni in referendumski  
kampanji (Uradni list RS, 41/07, 
105/08- Odločba US, 11/11, 28/11 
-odločba US in 98/13 ter 103/07-ZPolS-
D); 

OVK =  Občinska volilna komisija 
Razpis =  razpis nadomestni volitev v občinski 

svet občine Preddvor (Uradno glasilo  
Občine Preddvor, št. 9/2020 z dne 
15. 7. 2020) 

 
 

I. 
Posamezna volilna opravila za izvedbo nadomestnih 
volitev svetnika Občine Preddvor v 4. volilni enoti 
(Potoče) se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so 
skrajni roki za posamezno opravilo!): 
 

 
Datum:   31. 7. 2020 
 
Dan:  1. dan    
   ZLV: 32. člen in Razpis 
 
OPRAVILO 1: Dan, ki je določen kot dan razpisa 
volitev in s katerim začnejo teči roki za izvedbo volilnih 
opravil. 
  ZVRK: 8. odstavek 23. člena 
OPRAVILO 2: Ministrstvo za notranje zadeve sporoči 
število volilnih upravičencev. 
 
OPRAVILO 3: OVK javno objavi potrebno število 
podpisov volivcev za vložitev kandidature za člana 
občinskega sveta. 
 

 
Datum:  31. 7. 2020 do 29. 8. 2020 do 19 ure! 
 
Dan:  1. dan – 42. dan    
   ZVL: 74. člen 
  (najpozneje 30. dni pred dnevom  

glasovanja) 
 
OPRAVILO: Politične stranke določijo kandidata za 
člana občinskega sveta, skladno z njihovimi pravili. 
  Skupine volivcev določijo kandidata za 
člana občinskega sveta z dajanjem podpore na 
predpisanem obrazcu. 
  Opomba: glede postopka potrjevanja 
kandidatur, določanja seznama potrjenih kandidatur in 
njihove objave se smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
volitvah v državni zbor 
   

 
Datum:  7.  8. 2020 
 
Dan:  8. dan     
   ZLV: 41. člen in 
  (najpozneje 7 dni po razpisu) 
   ZEVP-2: 22 člen 
 
OPRAVILO: OVK določi volišča na območju volilne 
enote (območja in sedež volišč) in to sporoči pristojni 
izpostavi Geodetske uprave RS.    
 

 
Datum:  10. 8. 2020 
 
Dan: 11. dan     
   ZLV: tretji odstavek 37. člena 
  (najpozneje 10 dni po razpisu  

volitev) 
 
OPRAVILO: Politične stranke, druge organizacije 
občanov v občini ter občani lahko dajo OVK svoje 
predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih 
odborov ter njihovih namestnikov. 
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  Predsednik in člani volilnega odbora ter 
njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo 
stalno prebivališče v občini. 
  Ob vložitvi predlogov morajo 
predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z 
imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v 
treh dneh po javni objavi kandidatur OVK obvestil o 
morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od 
kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega 
bo imenovan v volilni odbor. 
   

 
Datum:  11. 8. 2020 
 
Dan:  12. dan    
   ZVRK: tretji odstavek 8. člena 
  (najkasneje 60. dni pred dnem 

glasovanja) 
 
OPRAVILO: Lokalna skupnost objavi pogoje 
plakatiranja 
 

 
Datum:  14. 8. 2020 
 
Dan:  15. dan    
   ZEVP-2: drugi odstavek 22. 

člena 
(najpozneje 14 dni o razpisu volitev)

       
OPRAVILO:  Geodetska uprava Republike Slovenije 
uskladi območje volišč v registru prostorskih enot. 
  

 
Datum:  20. 8. 2020 
 
Dan:  21. dan     
  ZEVP-2: tretji odstavek 22. člena 

(najpozneje 20 dni po razpisu  
volitev)    

   
OPRAVILO: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi 
splošni volilni imenik za volišče in ga pošlje upravni enoti 
na območju volišča v pregled v elektronski obliki. 
       

 
Datum:  26. 8. 2020 
 
Dan:  27. dan     
   ZVRK: prvi odstavek 16. člena 
  (najkasneje 45 dni pred dnem  

glasovanja) 
 
OPRAVILO: Organizator volilne kampanje mora 
odpreti poseben račun z oznako »za volilno kampanjo« in 
pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira 
kampanjo. 
    

  
Datum:  10. 9. 2020 do 19. ure 
 
Dan:  42. dan    
   ZLV: 74. člen 
  (najpozneje 30 dni pred dnem  

glasovanja)   
ZVDZ: 46. člen 

    
OPRAVILO 1: Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem 
upravnem organu (do zaključka delovnega časa) lahko 
podpišejo obrazec podpore kandidaturi.  
     

 ZLV: prvi odstavek 74. člena 
 
OPRAVILO 2:  Pri OVK je potrebno vložiti kandidaturo 
za člana občinskega sveta, ne glede na način 
kandidiranja (politične stranke, volivci). 
  Predlagatelj kandidata ob predložitvi 
kandidature OVK določi predstavnika kandidata. 
      

  ZVRK: drugi odstavek 17. člen 
                                                                                                                               
                            Predlagatelj kandidata za člana 
občinskega sveta hkrati z vložitvijo kandidature sporoči 
tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in njegovo 
odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega 
transakcijskega računa za volilno kampanjo (številko 
transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika 
transakcijskega računa. 

 
Datum:  11. 9. 2020 
 
Dan:    43. dan     
   ZVRK: 2. člen 
    (najprej 30 dni pred dnem  

glasovanja) 
 
OPRAVILO 1: Začetek volilne kampanje, ki se mora 
končati najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. 
    

 
Datum:  11. 9. 2020 - 20. 9. 2020 
 
Dan:  43. do 52. dan    
   ZLV: drugi odst. 74. člena 
  (najkasneje 20 dni pred dnem  

glasovanja)   
ZVDZ: 54. do 59. člen 

 
OPRAVILO : Postopek preizkusa 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:  20. 9. 2020 do 29. 9. 2020 
 
Dan:  52. do 57. dan   
   ZLV: drugi odstavek 74. člena 
  (od 20 dni do najpozneje 15 dni pred
  dnem glasovanja) 

ZVDZ: 60. člen 
 

OPRAVILO: OVK sestavi seznam potrjenih 
kandidatov o katerih se glasuje  po vrstnem redu, ki se 
določi z žrebom. 
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Datum:  25. 9. 2020 
 
Dan:  57. dan     
   ZLV: drugi odstavek 74. člena 
  (najpozneje 15 dni pred dnem  

glasovanja)   
ZVDZ: 61. člen 

 
OPRAVILO 1:  OVK javno objavi seznam potrjenih 
kandidatur 
      
   ZEVP-2: 17. člen 
 
OPRAVILO 2: Vsak volivec lahko na 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. 
      
   ZEVP-2: 23. in 26. člen 
 
OPRAVILO 3:  Ministrstvo za notranje zadeve sestavi 
splošni volilni imenik za izvedbo glasovanja s podatki o 
volivcih v evidenci volilne pravice. 
      

 
Datum:  28. 9. 2020 
 
Dan:  60. dan     
   ZLV: peti odstavek 37. člena 
  (najpozneje 12 dni pred dnem  

glasovanja)    
 
OPRAVILO: Zadnji dan, ko lahko član volilnega 
odbora obvesti pristojno volilno komisijo o sorodstvenem 
ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje 
na volišču, za katerega je imenovan v volilni odbor. 
   

 
Datum:  30. 9. 2020 
 
Dan:  62. dan     
   ZLV: 75. člen v zvezi z  

določbo 
  (najkasneje 10 dni pred dnem  

glasovanja)   
ZVDZ: 81. člen 

 
OPRAVILO 1: 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 OVK. 
  Na enak način lahko glasujejo tudi 
invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o 
priznanju statusa invalida. 
      
   ZVDZ: tretji odst. 81. člena 
 
OPRAVILO 2: Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi 
stalni, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo 
odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 
Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do 
preklica. 
    

 
 

Datum:  1. 10. 2020 
 
Dan:  63. dan     
   ZEVP-2: 23. in 26. člen 
  (najkasneje 9 dni pred dnem  

glasovanja) 
 
OPRAVILO: Upravna enota volilne imenike potrdi s 
podpisom in žigom ter jih preda OVK. 
 

 
Datum:  5. 10. 2020 
 
Dan:  67. dan     
   ZLV: drugi odstavek 47. člena
  (najkasneje 5 dni pred dnem  

glasovanja) 
 
OPRAVILO: Predstavnik kandidature lahko predloži 
seznam zaupnikov OVK. 
    

 
Datum:  7. 10. 2020 
 
Dan:  69. dan    
   ZLV: 78. člen 
  (najprej 5 dni in najpozneje 2 dni  

pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO: Predčasno glasovanje. Volišče za 
predčasno glasovanje mora biti odprto med 7. in 19. uro. 
   

 
Datum:  7. 10. 2020 
 
Dan:  69. dan    
   ZLV: 81. člen 
  (najkasneje 3 dni pred dnem  

glasovanja)  
 
OPRAVILO: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo 
osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni 
imenik, sporočijo OVK, da želijo glasovati pred volilnim 
odborom, na svojem domu. 

               

 
Datum:  9. 10. 2020 do 24.00 
 
Dan:  71. dan     
   ZVRK: 2. člen 
  (24 ur pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO: Zaključek javne volilne kampanje in 
začetek volilnega molka. 
 

 
Datum:  11. 10. 2020 
 
Dan:  73. dan    
   Razpis: 1. točka 
 
OPRAVILO:  splošno glasovanje. 
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Datum:  12. 10. 2020 
 
Dan:  74. dan     
   ZLV: prvi odstavek 89. člena 
  (naslednji dan po dnevu glasovanja) 
 
OPRAVILO 1: Volilna odbora morata najpozneje do 
12. ure predati volilno gradivo OVK 
   
OPRAVILO 2: OVK ugotavlja izid glasovanja po pošti. 
 

 
Datum:  17. 10. 2020 
 
Dan:  79. dan     
   ZLV: 107. člen 
  (najpozneje 6. dan po dnevu  

glasovanja) 
 
OPRAVILO: OVK sestavi poročilo o izidu glasovanja 
in ga pošlje županu, Državni volilni komisiji ter 
predstavnikom kandidatur. 
 

 
Datum:  26. 10. 2020 
 
Dan:  88. dan      
   ZVRK: peti odstavek 17. člena 
  (najpozneje 15 dni po dnevu  

glasovanja) 
 
OPRAVILO 1:  OVK je dolžna posredovati podatke o 
organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču. 
   
OPRAVILO 2: Organizator volilne kampanje mora 
odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske 
vsebine iz plakatnih mest. 
 

 
Datum:  11. 1. 2021 
 
Dan:      
   ZVRK: prvi dostavek 16. člena 

(najpozneje štiri mesece po dnevu  
glasovanja) 

 
OPRAVILO: Organizator volilne kampanje zapre 
poseben transakcijski račun. 
 

 
Datum:  26. 1. 2020 
 
Dan:      
   ZVRK: peti odstavek 18. člena 
  (najpozneje 15 dni po zaprtju  

transakcijskega računa) 
 
OPRAVILO: Organizator volilne kampanje za člana 
v občinski svet mora poročilo o financiranju volilne 
kampanje predložiti tudi AJPES. 
  

 
 
 
 
 

II. 
Občinska volilna komisija je ta rokovnik sprejela v sestavi 
predsednica Janja Roblek, člani in namestniki članov Ana 
Pauletič,  Špela Bohinec, Lidija Kokl, Lidija Kos, Slavka 
Zorman, Miro Roblek in Barbara Zorman. Rokovnik je 
sprejela soglasno. 
 

 
 

Številka:    041-0001/2020-002-OVK 
Preddvor, 2. julij 2020 
 
   
 OVK PREDDVOR 
 Janja ROBLEK 
 predsednica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel 275 10 00, fax 275 10 20, 
e:mail obcina@preddvor.si - Id.št. SI77195108 - TRR 01295-0100006887 - Odgovorni 
urednik: Rok Roblek - Urejanje: Marko Bohinec - Razmnoževanje: Občina Preddvor - 
Glasilo izhaja po potrebi in je brezplačno - Reklamacije se upoštevajo 30 dni po izidu.  


