ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL ZA LOKALNE VOLITVE 2010
(navedeni so skrajni roki)
09. avgust

Začetek rokov za izvedbo lokalnih volitev

18. avgust

Predlogi za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov

18. avgust

Določitev volišč

26. avgust

Organizatorji volilnih kampanj morajo odpreti posebne račune
(45 dni pred dnem glasovanja)

10. september

Pričetek volilne kampanje

15. september

Zadnji dan za podpis podpore kandidatom

15. september,
do 19. ure

Zadnji rok za vložitev kandidatur pri občinskih volilnih komisijah
(hkrati tudi sporočiti podatek o organizatorju volilne kampanje)

21. september

Do tega dne poteka preizkus kandidatur

22. september

Določitev seznama oziroma oz. vrstnega reda kandidatur

25. september

Javna objava seznama potrjenih kandidatur

28. september

Člani VO dolžni sporočiti sorodstveno razmerje s kandidatom, o
katerem se glasuje v volilni enoti, kjer je volišče

30. september

Do tega dne morajo pristojni organi potrditi volilne imenike ter jih
predati občinskim volilnim komisijam

02. oktober

Od tega datuma je prepovedana objava raziskav javnega mnenja
Rok za oddajo zahteve za glasovanje po pošti

05. do 07. oktober
(od 9. do 17. ure)

Predčasno glasovanje

07. oktober

Zahteve za glasovanje na domu in na volišču, dostopnem za
invalide

08. oktober

Ob polnoči se mora končati javna volilna propaganda.

10. oktober

Volilni dan (splošno glasovanje)

11. oktober

Do 12. ure bodo morali volilni odbori izročiti volilno gradivo
občinski volilni komisiji, ta pa bo isti dan ugotavljala izide
glasovanja po pošti.

16. oktober

Občinska volilna komisija bo sestavila poročilo o izidu glasovanja
in ga posredovala županu, državni volilni komisiji DVK in
predstavnikom kandidatov.

V štirih mesecih od dneva volitev (najkasneje do 10.02.2011) bodo morali organizatorji
volilne kampanje zapreti posebne transakcijske račune. V roku 15 dni po zaprtju
transakcijskega računa mora organizator volilne kampanje občinskemu svetu in računskemu
sodišču poslati poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo.
Roki, ki veljajo za izvedbo volitev članov občinskih svetov, se sicer uporabljajo
tudi pri izvedbi volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

24. ali 31. oktober

drugi krog volitev župana

