Na podlagi 9. in 24. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03-odločba US) 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 100. seji 13. 11. 2012 sprejela naslednji

RO KOV N I K

ZZ VV PP RR == Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03- odločba US)
ZZ VV DD ZZ == Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US)
ZZ VV RR KK == Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 41/07, 105/08 –odločba US, 28/11 – odločba US ter 103/07-ZPolS-D)
Sklep DVK = Sklep DVK št. 041-9/2012-260 z dne 8.11.2012: »Volivci, ki bodo na dan glasovanja ob ponovnem glasovanju na volitvah
predsednika republike, v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu
Republike Slovenije, če to sporočijo Državni volilni komisiji najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja.

za izvedbo volilnih opravil ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike.

13. 11. 2012

16. 11. 2012

20. 11. 2012

21. 11. 2012

26. 11. 2012

27., 28. in 29. 11. 2012

29. 11. 2012

ZVPR: 24. člen

ZVPR: 20. člen
sklep DVK št. 041-9/2012-260

ZVPR: 23. člen

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: drugi odstavek 81. člen

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: drugi odstavek 31. člen

ZVPR: 20. člen, ZVDZ: 69. člen

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: 79. a in 83. člen

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.

Predstavnik kandidature lahko
sporoči okrajni volilni komisiji
seznam zaupnikov na voliščih.

Državna volilna komisija sprejme
sklep o razpisu ponovnega glasovanja
med kandidatoma, ki sta dobila
največ glasov.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko DVK
sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem
predstavništvu Republike Slovenije, na katerem bo na dan glasovanja volišče.

Državna volilna komisija ugotovi
vrstni red med kandidatoma.

-15

-18

-3

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.

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.

3. 21. 2012

10. 12. 2012

8. 12. – 14. 12. 2012

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: 87. člen

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: 87. člen

ZVDZ: 87. do 98. člen

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

Ugotovitev izida glasovanja po pošti
iz tujine.

-5
2. 12. 2012

ZVPR: 20. člen
ZVDZ: 5. člen

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, morajo sporočiti
okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, da želijo
glasovati na volišču v drugem okraju. Enako storijo tudi volivci, ki so vpisani v
volilni imenik za območje jurisdikcije diplomatsko-konzularnega predstavništva
Republike Slovenije (izseljenci), pa bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji
in želijo glasovati na volišču v Sloveniji.

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

-11
30. 11. 2012

DVK razpis ponovnega glasovanja

Zaključek javne volilne propagande in
pričetek volilnega molka.

-1

od 9:00 do 17:00 ure

Ponovno glasovanje
na volitvah
predsednika republike.

+1

+8

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

