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   Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija Tel. +386 05 6646 294  

Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija sta na podlagi 41. člena, drugega odstavka 
26. člena in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), na seji dne 11. 8. 2021, sprejeli naslednji 
 
 

R O K O V N I K 
ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA PREDČASNE VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 

HRVATINI - CREVATINI, KI BODO 10.10.2021 
 
 
Opombe: 
 

ZLV  Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 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) 
OVK Občinska volilna komisija Mestne občine Koper 
POVK  Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper 

 
Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini (v 
nadaljevanju: KS), ki bodo 10. 10. 2021, se izvedejo v naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki!) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 16. 8. 2021  
 
 Dan: 1. dan     ZLV:28. člen  
       Razpis predčasnih volitev 
 
VSEBINA:  Razpis volitev in dan, s katerim začno teči roki za izvedbo volitev. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 16. 8. 2021  
 

Dan: 1. dan ZVRK: 23. člen  
 
VSEBINA:  Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih upravičencev 

v krajevni skupnosti. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 23. 8. 2021  
 

Dan: 8. dan ZEVP-2: 22. člen 
 (najpozneje 7 dni po razpisu volitev) 
 
VSEBINA:   OVK in POVK določita volišča za izvedbo glasovanja in obvestita GURS. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3291
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3490


Datum: od 16. 8. 2021 do 9. 9. 2021 do 19. ure 
 
 Dan: 1. dan - 25. dan    ZLV:  3. in 4. odst. 109. člen  

(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)   74. člen    
        
VSEBINA: Politične stranke določajo kandidate za člane sveta KS, skladno z njihovimi pravili. 
 

Volivci določajo kandidate za člane sveta KS z dajanjem podpore na predpisanem obrazcu. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 26. 8. 2021 
 
 Dan: 11. dan     ZLV:  37. člen, 45.a člen   
 (najpozneje 10 dni po razpisu volitev) 
 
VSEBINA:  Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo svoje predloge 

za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov. 
 
 Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z 

imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi 
kandidatur oz. list kandidatov obvestili pristojno volilno komisijo o morebitnem 
sorodstvenem razmerju, s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za 
katerega bo imenovan volilni odbor. 

 
 Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, na predlog občinske volilne 

komisije, določi višino nadomestil članov volilnih odborov za posebne oblike glasovanja. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 9. 9. 2021 do 19. ure 
 
 Dan: 25. dan            ZLV: prvi odstavek 74. člena 

(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
VSEBINA: Pri OVK in POVK je potrebno vložiti kandidature za člane sveta KS, ne glede na način 

kandidiranja (politične stranke, volivci). 
Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste kandidatov 
določi predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov.  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum:  od vložitve kandidatur do 19. 9. 2021  
 
 Dan: 35. dan         ZLV:  drugi odstavek 74. člena v   

(najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)   zvezi z določbami 
       ZVDZ: 59. člen 
 
VSEBINA: Preizkus kandidatur, pri čemer je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi 

kandidature navedeni datum. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 19. 9. 2021 do 24. 9. 2021 
 

Dan: 35. dan – 40. dan    ZLV:  drugi odstavek 74. člena v (od 20 do 
najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)     zvezi z določbami 

       ZVDZ:  60. in 61. člen 
 
VSEBINA: OVK in POVK določita seznama kandidatur (žrebanje vrstnega reda) in javno objavita 

seznama potrjenih kandidatur. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  



Datum: 24. 9. 2021 
 
 Dan: 40. dan     ZEVP-2:    23. člen 

(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) 
 
VSEBINA: Ministrstvo sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 26. 9. 2021 
 
 Dan: 42. dan     ZLV:    96.a člen           

(najpozneje 48 ur po dnevu objave seznama) 
 
VSEBINA: Predstavniki kandidatur oz. list kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama 

vložijo ugovor zoper potrjeno listo kandidatov, če je sestavljena v nasprotju z zakonom o 
lokalnih volitvah. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 30. 9. 2021 
 
 Dan: 46. dan         ZLV: 75. člen v zvezi z določbami 

(najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)  ZVDZ:  81. člen 
 
VSEBINA: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti zahtevo za glasovanje po 

pošti. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 1. 10. 2021 
  
 Dan: 47. dan      ZEVP-2: 23. člen 
 (9. dan pred dnem glasovanja) 
 
VSEBINA: Upravna enota volilne imenike potrdi s podpisom in žigom in jih preda OVK in POVK. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 4. 10. 2021  
 
 Dan: 50. dan     ZLV: drugi odstavek 47. člena 

(najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja) 
 
VSEBINA: Predstavnik kandidatur lahko predloži seznam zaupnikov OVK in POVK. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 6. 10. 2021 
 
 Dan: 52. dan     ZLV:   78. člen 
 (najprej 5 dni in najpozneje 2 dni 
 pred dnem glasovanja) 
  
VSEBINA: Predčasno glasovanje. 
 
Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo 6. 10. 2021 od 7. do 19. ure na sedežu OVK in POVK. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 6. 10. 2021 
 
 Dan: 52. dan     ZLV:   81. člen 

(najkasneje 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: 9. 10. 2021 do 24.00 
 
 Dan: 55. dan         ZLV:   4. člen v zvezi z določbami 

(24 ur pred dnem glasovanja)   ZVDZ: 5. člen 
 
VSEBINA: Zaključek javne volilne propagande. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 10. 10. 2021 
 
 Dan: 56. dan      Razpis volitev 
 
VSEBINA: Splošno glasovanje. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 11. 10. 2021 po 12. uri 
 
 Dan: 57. dan     ZLV:  88. člen 
 
VSEBINA: OVK in POVK ugotavljata izid glasovanja po pošti.  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 11. 10. 2021 do 12.00 ure 
  
 Dan: 57. dan     ZLV: 89. člen 

(najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja do 12. ure) 
 
VSEBINA: Volilni odbor na volišču pošlje zapisnik o svojem delu in drugi volilni material OVK in 

POVK. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
Datum: 16. 10. 2021  
 
 Dan: 62. dan         ZLV:   90. člen 
  (najpozneje 6. dan po dnevu glasovanja) 
 
VSEBINA:  OVK in POVK sestavita poročilo o izidu glasovanja in ga pošljeta županu, Državni volilni 

komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Številka: 041-2/2021 
Datum: 11. 8. 2021 
 

 PREDSEDNIK OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 dr. Miloš Senčur, l.r. 
  
 PREDSEDNIK POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 
 Giani Flego, l.r. 

 


