
Z V R K =Z V R K = 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)

Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim 
začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil.

Politične stranke določajo liste kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju: liste 
kandidatov) za volitve poslank in poslancev (v nadaljevanju: poslancev) 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skladno z njihovimi pravili.

Volivci določajo liste kandidatov za volitve poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

ZVPEP: 3. člen 
Odlok  o razpisu volitev poslancev iz RS v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 12/14)

ZVPEP: 4. in 7. člen 
ZVDZ: tretji odstavek 41. člen

ZVPEP: 7. člen
ZEVP-2: 42. člen in 18. člen ZEVP-1 
ZVDZ: 39. člen ZEVP-2: 7. člen ZVPEP: 14. do 18. člen ZEVP-2: 42. člen ter 28. in 30. člen ZEVP-1

Ministrstvo za notranje zadeve posreduje podatke o državljanih RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in so vpisani v stalno evidenco 
volilne pravice ter volilne imenike teh oseb Ministrstvu za zunanje zadeve. 
Ministrstvo jih pošlje diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike 
Slovenije  v razgrnitev. Kopije volilnih imenikov se razgrnejo tudi na 
Ministrstvu za notranje zadeve. 

Politične stranke lahko okrajni volilni 
komisiji dajo svoje predloge za 
imenovanje predsednika in članov 
volilnih odborov ter njihovih 
namestnikov.

ZVPEP:  7. člen
ZVDZ: 46. člen

ZVPEP:  7. člen
ZVDZ:  54. do 59. člen

ZVPEP: 7. člen 
ZVDZ: drugi odstavek 82. člena

Okrajne volilne komisije morajo 
sporočiti pristojnemu organu 
(pristojni upravni enoti), katera 
volišča bodo na območju okraja 
(območja in sedeže volišč).

6. 3. 2014

ZEVP-2: 42. člen in 21. člen ZEVP-1 

Ministrstvo za notranje zadeve 
obvesti vse državljane Evropske unije 
o pogojih in podrobni ureditvi za 
uresničevanje aktivne in pasivne 
volilne pravice na volitvah poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament. 

Upravna enota na krajevno običajen 
način razgrne volilne imenike za vsa 
volišča na svojem območju in o tem 
obvesti volivke in volivce z razglasom, 
v katerem jih hkrati pouči, da jih 
lahko pregledajo in zahtevajo 
popravek. 

16. 3. 2014

Volivke in volivci, ki bodo na dan 
glasovanja v tujini, ker tam začasno 
prebivajo, lahko Državni volilni 
komisiji sporočijo, da želijo glasovati 
po pošti ali na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije, na katerem 
bo na dan glasovanja volišče.

24. 4. 2014

ZEVP-1: 22. člen 

Volivci lahko do vključno 9.5.2014 
zahtevajo ustno ali pisno popravek 
volilnega imenika.

ZEVP-2: 42. in 22. člen ter 30. člen ZEVP-1

Vsak državljan Republike Slovenije 
ima pravico pregledati volilne 
imenike in zahtevati popravek 
volilnega imenika na upravni enoti. 
Državljani Republike Slovenije, 
ki v Republiki Sloveniji nimajo 
stalnega prebivališča to opravijo 
na diplomatsko – konzularnem 
predstavništvu.
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ZEVP-2: 42. člen in 29. člen ZEVP-1 

Državljan Republike Slovenije, ki nima 
stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji in še ni vpisan v stalno 
evidenco volilne pravice teh 
državljanov, lahko, skladno z 
določbami 10. člena ZEVP-1, poda 
zahtevek za vpis v evidenco volilne 
pravice državljanov Republike 
Slovenije, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji.

Zadnji dan, ko se pri pristojnem 
upravnem organu (do zaključka 
delovnega časa) lahko podpiše 
obrazec podpore kandidaturi in ko se 
pri Službi Državnega zbora RS lahko 
podpiše obrazec podpore poslanca 
listi kandidatov politične stranke. 

25. 4. 2014

Liste kandidatov za poslance iz 
Republike Slovenije v Evropski 
parlament je treba vložiti na Državno 
volilno komisijo do 24.00 ure. 

ZVPEP: 18. člen

Državni volilni komisiji so kandidati 
za poslance Evropskega parlamenta iz 
Republike Slovenije dolžni sporočiti 
organizatorja volilne kampanje ter 
njegovo odgovorno osebo in podatke 
o odprtju posebnega transakcijskega 
računa za volilno kampanjo (številko 
transakcijskega računa, naslov banke 
in naslov imetnika transakcijskega 
računa).

ZVRK: 17. člen

od 26. 4. do 6. 5. 2014 

Postopek preizkusa zakonitosti list 
kandidatov in izdaja odločb o 
potrditvi oziroma zavrnitvi liste 
kandidatov, pri čemer je potrebno v 
roku treh dni odpraviti morebitne 
formalne pomanjkljivosti liste 
kandidatov.

ZVPEP:  7. člen 
ZVDZ:  60. člen

8. 5. 2014

Državna volilna komisija določi 
seznam potrjenih list kandidatov po 
vrstnem redu, ki se določi z žrebom.

Državna volilna komisija javno 
objavi seznam list kandidatov.

9. 5. 2014
42. člen in 25. člen ZEVP-1
v zvezi s 36. členom ZVDZ –B 

ZVPEP: 7. člen
ZVDZ: drugi odstavek 81. člena

ZVPEP: 7. člen
ZVDZ: drugi odstavek 31. člena

ZVPEP: 7. člen
ZVDZ: 61. člen

14. 5. 2014

ZEVP-2: 42. člen in 31. člen ZEVP-1

Ministrstvo za notranje zadeve pošlje Ministrstvu za zunanje zadeve ter okrajnim 
volilnim komisijam volilne imenike oziroma kopije delov volilnih imenikov 
državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji. 

Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, nato posreduje volilne imenike na vsa 
diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije, na katerih bo     
potekalo glasovanje.

Ministrstvu za zunanje zadeve se posreduje tudi seznam državljanov Republike 
Slovenije, ki začasno prebivajo v tujini in ki nameravajo glasovati na voliščih na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo 
stalnega prebivališča v domu, volivci, 
ki so na zdravljenju v bolnišnicah, 
zdraviliščih ter volivci, ki so v zavodih 
za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo 
glasovati po pošti na območju Republike 
Slovenije, to sporočijo okrajni volilni 
komisiji ali volilni komisiji volilne enote.

16. 5. 2014

Pristojni organ potrdi volilne imenike 
ter jih preda okrajnim volilnim 
komisijam.

19. 5. 2014

Predstavnik liste kandidatov sporoči 
okrajni volilni komisiji seznam 
zaupnikov na voliščih in zaupnika 
pri okrajni volilni komisiji.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja 
izven okraja svojega stalnega 
prebivališča ter želijo glasovati na 
volišču v drugem okraju (volišču brez 
krajevne pristojnosti – t.i. »omnia«) 
morajo to sporočiti okrajni volilni 
komisiji, na območju katere so 
vpisani v volilni imenik.

Volivci, ki nimajo stalnega 
prebivališča na območju Republike 
Slovenije in bodo na dan glasovanja 
v Republiki Sloveniji ter želijo 
glasovati na volišču v Sloveniji morajo 
to sporočiti okrajni volilni komisiji, 
na območju katere uresničuje volilno 
pravico ali Državni volilni komisiji, 

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

 25. 5. 2014
Odlok o razpisu volitev poslancev iz RS v Evropski parlament 

(Uradni list RS, št. 12/14)

Splošno glasovanje.

26. 5. 2014
po 12.00 uri

2. 6. 2014 od 2. 6. do 13. 6. 2014

Okrajna volilna komisija ugotavlja 
izid glasovanja po pošti, ki je prispela 
z območja Republike Slovenije.

Ugotovitev izida glasovanja po pošti 
iz tujine.

Postopek ugotavljanja uradnega izida 
glasovanja in izida volitev, priprava 
poročila in objava poročila v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Na podlagi 4. in 7. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – ZVPEP-UPB1 in 109/09 ter 41/07 – ZVRK) 
v zvezi z določbami 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija  (v nadaljevanju: DVK) 
na 14. seji 25. 02. 2014 sprejela

za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

R O K O V N I KR O K O V N I K
Z V D Z =Z V D Z = Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US)

Z E V P - 2 =Z E V P - 2 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

Z E V P - 1 =Z E V P - 1 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07–ZEVP-1–UPB1), katerega določbe se po 42. členu ZEVP-2 
uporabljajo do začetka uporabe celotnega  ZEVP-2 

Z V P E P =Z V P E P = Zakon o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04– ZVPEP-UPB1 in 109/09 ter  41/07-ZVRK) 

24. 2. 2014 od 24. 2. do 25. 4. 2014  
do 24:00 ure

Volivci, ki želijo glasovati na volišču, 
ki je dostopno invalidom, morajo 
okrajni volilni komisiji sporočiti svojo 
namero, da bodo glasovali na takem 
volišču in ne na volišču za območje 
katerega so vpisani v volilni imenik. 

21. 5. 2014
ZVPEP:  7. člen 
ZVDZ: 79. a in 83. člen
       

ZVPEP: 19. člen v zvezi z določbami
ZVDZ:  87. člen 

     

23. 5. 2014

Zaključek javne volilne propagande 
in začetek volilnega molka.

ZVPEP:  7. člen, ZVDZ: 5 člen in ZVRK: 2. člen
     

ZVPEP: 19. člen 
ZVDZ: 87. člen 

ZVPEP: 19. , 21. in 22. člen  
ZVDZ: od 87. do 98. člena 

Predčasno glasovanje na sedežih 
okrajnih volilnih komisij ter na tistih 
upravnih enotah, kjer okrajne volilne 
komisije sicer nimajo sedeža 
(Cerknica, Dravograd, Metlika).

20., 21. in 22. 5. 2014 
od 09:00 do 17:00 ure

ZVPEP:  7. člen, ZVDZ:  69. člen 
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