Na podlagi 55. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI-UPB2) 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 in 23/17 ZVDZ-C) je Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) na 3. seji, 5.julija 2017 in
4. seji 10.julija 2017, sprejela

RO KO V N I K
6. 7. 2017

13. 7. 2017

ZRLI: 12. in 30. člen
ZVRK: 8. odstavek 23. člena

Dan, ki je določen kot dan razpisa
referenduma in s katerim začnejo teči
roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

Ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, objavi na dan,
ki je določen za začetek volilnih opravil, na svojih spletnih
straneh število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni
enoti in volilnem okraju.

8. 9. 2017

ZZ VV DD ZZ == Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17 ZVDZ-C)
ZZ EE VV PP -- 22 == Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
ZZ VV RR KK == Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
U
U ZZ 99 00 ,, 99 77 ,, 99 99 == Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike
OO dd ll oo kk ==

za izvedbo opravil, ki so potrebna za izvedbo Referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Posamezna opravila, ki so potrebna za
izvedbo Referenduma o Zakonu o
izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača – Koper, se
izvedejo v naslednjih rokih (navedeni
so skrajni roki za posamezno
opravilo!):

ZZ RR LL II == Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – ZRLI – UPB2)

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju
z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (Uradni list RS, št.
34/17)

15. 7. 2017 do 31. 8. 2017

1. 9. 2017 (29. 8. 2017)

ZEVP-2: 22. člen

ZRLI: drugi odst. 33. člena

ZVRK: tretji odst. 17. člena
ZRLI: drugi odst. 33. člena

Okrajne volilne komisije določijo
volišča na območju okraja
(območja in sedeže volišč) in to
sporočijo Geodetski upravi
Republike Slovenije.

MIROVANJE ROKA

Državni volilni komisiji so organizatorji referendumske kampanje dolžni
sporočiti organizatorja referendumske kampanje ter njegovo odgovorno
osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za
referendumsko kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke
in naslov imetnika transakcijskega računa).

Če koledarski rok, v katerem tečejo
roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma v celoti ali
deloma pade v čas med 15. julijem in
31. avgustom, se tek rokov nadaljuje
s 1. septembrom.

12. 9. 2017 (26. 7. 2017)

13. 9. 2017
ZRLI: 55. člen
ZVDZ: drugi odst. 81. člena

2. 9. 2017 (15. 7. 2017)

ZRLI: 33., 42. in 43. člen
ZVDZ: 39. člen in
tretji odstavek 41. člena
Politične stranke lahko okrajni volilni
komisiji dajo svoje predloge za
imenovanje predsednika in članov
volilnih odborov ter njihovih
namestnikov.

15. 9. 2017

ZRLI: 47. a člen

ZRLI: 34. člen

ZEVP-2: 23. in 26. člen

ZEVP-2: 22. in 25. člen
ZRLI: drugi odst. 33. člena

Volivci, ki bodo na dan glasovanja v
tujini, ker tam stalno prebivajo,
lahko na referendumu glasujejo po
pošti, če to sporočijo Državni volilni
komisiji.
Volivci, ki so na dan glasovanja
začasno v tujini, lahko na
referendumu glasujejo po pošti ali
na volišču s sedežem na
diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije, če to
sporočijo Državni volilni komisiji.

Državna volilna komisija javno objavi
odlok o razpisu referenduma in besedilo
Zakona o izgradnji, upravljanju in
gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača-Koper ZIUGDT.

Ministrstvo za notranje zadeve sestavi
za posamezno volišče splošni volilni
imenik in posebne volilne imenike za
izvedbo glasovanja s podatki o
volivcih v evidenci volilne pravice.

Ministrstvo za notranje zadeve
sestavi za posamezno volišče
splošni volilni imenik in ga pošlje
upravni enoti v pregled v
elektronski obliki.

18. 9. 2017

19. 9., 20. 9. in 21. 9. 2017

20. 9. 2017

22. 9. 2017

24. 9. 2017

ZRLI: 38. člen

ZRLI: 55. člen
ZVDZ: 69. člen

ZRLI: 55. člen
ZVDZ: 79.a in 83. člen

ZRLI: 55. člen
ZVRK: 2. člen

Odlok:

od 7h do 19h

Ministrstvo za notranje zadeve
sestavi za posamezno državo v
tujini posebni volilni imenik in ga
pošlje diplomatskim
predstavništvom oziroma
konzulatom Republike Slovenije v
pregled v elektronski obliki.

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
okrajni volilni komisiji. Na enak
način lahko glasujejo tudi invalidi,
če predložijo odločbo pristojnega
organa o priznanju statusa
invalida.

ZVDZ: tretji odst. 81. člena

ZEVP-2: 23. in 26. člen

Invalidi lahko glasujejo po pošti
tudi stalno, 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.

Upravne enote volilne imenike
potrdijo s podpisom in žigom ter jih
predajo okrajnim volilnim
komisijam.

ob 24.00

Ministrstvo za notranje zadeve
posebne volilne imenike potrdi s
podpisom in žigom ter jih preda
ministrstvu za zunanje zadeve
oziroma okrajnim volilnim
komisijam.

Ministrstvo za zunanje zadeve pošlje
volilne imenike na vsa diplomatska
predstavništva in konzulate
Republike Slovenije v tujini, na
katerih bo potekalo glasovanje.

Predstavniki predlagatelja
referenduma in prijavljeni
organizatorji referendumske
kampanje sporočijo okrajni volilni
komisiji seznam zaupnikov na voliščih
in zaupnika pri okrajni volilni
komisiji.

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

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.

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 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 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
uresničujejo volilno pravico, ali
Državni volilni komisiji.

Zaključek javne referendumske
propagande in začetek volilnega
molka.

Splošno glasovanje.

25. 9. 2017

2. 10. 2017

10. 11. 2017

13. 11. 2017

14. 11. 2017

15. 11. 2017

16. 11. 2017

17. 11. 2017

21. 11. 2017

ZRLI: 43. člen
ZVDZ: od 87.

ZRLI: 43. člen
ZVDZ: 87. člen

Sklep DVK:

Sklep DVK:

Sklep DVK:

Sklep DVK:

Sklep DVK:

Sklep DVK:

Odlok:

MNZ na 47. dan po dnevu glasovanje
pripravi podatke o številu umrlih
volivcev, ki so umrli od dneva sestave
volilnega imenika do zaključka
glasovanja na dan glasovanja.

MNZ podatke o umrlih volivcih (po
volilnih enotah, volilnih okrajih in
voliščih) posreduje DVK.

DVK posreduje podatke o umrlih
volivcih OVK.

OVK in DVK pregledajo volilne
imenike in preverijo kdo od
umrlih volivcev je glasoval.

OVK posredujejo podatke o
številu umrlih, ki so glasovali
DVK.

Priprava poročila o izidu glasovanja
na referendumu o ZIUGDT.

Sprejem poročila o izidu
glasovanja na referendumu o
ZIUGDT na seji DVK.

po 12.00 uri

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

po 12.00 uri

Ugotovitev izida glasovanja po pošti
iz tujine.

