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Amtliche Übersetzung 
Rechtsverbindlichkeit besitzt nur der deutsche Text 
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I PODRUČJE PRIMJENE 

Čl. 1. 
Primjena Pravilnika o izborima 

Ovaj Pravilnik o izborima vrijedi za izbor članova Župnog vijeća u 
biskupiji Rottenburg-Stuttgart. Pravilnik analogno vrijedi za izbor 
članova Pastoralnog vijeća za zajednice katolika s drugim 
materinjim jezikom (čl. 3 Pravilnika o župnim zajednicama, KGO). 
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II PRIPREMA IZBORA 

Čl. 2.  

Zadaće aktualnog Župnog vijeća 

Za pripremu i provedbu izbora članova Župnog vijeća nadležno je 
aktualno Župno vijeće. Ta zadaća obuhvaća i pravovremeno 
informiranje župne zajednice te sazivanje izbornog povjerenstva.  
Župno vijeće odlučuje 6 mjeseci prije izbora o  

 broju mjesta u Župnom vijeću (čl. 23. st. 1. KGO) 
 provedbi nepravih izbora prema stambenim četvrtima 

(unechte Teilortswahl)   

 načinu glasovanja, prije svega o pitanju hoće li se izbori 
provoditi dopisnim glasovanjem ili dopisnim glasovanjem 
na zahtjev. 

U iznimnim slučajevima Župno vijeće može do osam tjedana prije 
izbora još jednom korigirati broj mjesta.  

Čl. 3. Izborno povjerenstvo 

(1) Najkasnije šest mjeseci prije dana izbora Župno vijeće saziva 
izborno povjerenstvo u čijoj je nadležnosti vođenje izbora 
Župnog vijeća, sastavljanje izbornih prijedloga, imenovanje 
biračkih odbora i utvrđenje izbornih rezultata. 

(2) Sazivanje izbornog povjerenstva od strane Župnog  vijeća 
provodi se na način da Župno vijeće bira predsjednika 
izbornog povjerenstva i zamjenika te tri člana.  

(3) Povjerenstvu mogu pripadati i članovi aktualnog Župnog  
vijeća. Predsjednik/predsjednica među članovima bira 
zapisničara. Članovi izbornog povjerenstva ne mogu biti 
izborni kandidati.  

(4) Predsjednik ili izabrani predsjednik/izabrana predsjednica 
Župnog  vijeća obvezuju predsjednika/predsjednicu izbornog 
povjerenstva, a on/ona druge članove, na savjesno izvršenje 
svoje zadaće. 

(5) Za rad izbornog povjerenstva vrijede odredbe Pravilnika o 
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župnoj zajednici (KGO) koje se odnose na Župno vijeće (čl. 
44. do 63. KGO). 

Čl. 4. Izborni prijedlozi 

Članovima župne zajednice treba najkasnije deset tjedana prije 
dana izbora, putem misnih i uobičajenih župnih oglasa, ukazati 
na to da do sedam tjedana prije izbora (rok za predaju) mogu 
izbornom povjerenstvu dostaviti prijedloge kandidata pod 
sljedećim uvjetima:  

1. Kandidate mogu predložiti članovi župne zajednice s pravom 
glasa. 
Prijedlog mora potpisati najmanje pet članova župne 
zajednice s pravom glasa.  
U slučaju provedbe nepravih izbora prema stambenim 
četvrtima (čl. 23. stavak 2. KGO) stambene četvrti ili glasački 
okruzi mogu predavati vlastite prijedloge; analogno vrijede 
rečenica 1 i rečenica 2. 

2. Svaki član župne zajednice s pravom glasa smije potpisati 
samo jedan izborni prijedlog, s time da treba navesti cjelovitu 
adresu. Kandidati ne smiju potpisati izborni prijedlog na 
kojemu se nalazi njihovo ime.  

3. Izborni prijedlog smije imati najviše onoliko kandidata koliko je 
članova izabranih u dosadašnjem Župnom vijeću.  

4. Izbornom prijedlogu treba priložiti pisane suglasnosti pojedinih 
kandidata koje se mogu naknadno predati do objave 
konačnog izbornog prijedloga.  

Čl. 5. Konačan izborni prijedlog 

(1) Po isteku roka za predaju u smislu čl. 4. rečenice 1, izborno 
povjerenstvo sastavlja konačni izborni prijedlog. Provjerava 
pravo kandidata da budu birani. Ako izborno povjerenstvo ne 
može otkloniti sumnje u vezi s pravom kandidata da budu 
birani, odlučuje Biskupski nadzor (čl. 26. st. 3. KGO).  
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(2) Zaprimljeni izborni prijedlozi trebaju imati najmanje dva 
kandidata više od broja članova koji se biraju u Župno vijeće. 
Ako taj uvjet nije ispunjen, izborno povjerenstvo trebalo bi 
pokušati konačan izborni prijedlog nadopuniti na taj broj. No, 
konačan izborni prijedlog mora sadržavati u najmanju ruku 
onaj broj kandidata koliko članova se bira. Ako to ne uspije, 
izborno povjerenstvo ustanovit će da se izbori ne mogu 
održati.   

(3) Ako župne zajednice do 1500 katolika ne mogu ispuniti te 
uvjete, mogu se provesti izbori bez konačnog izbornog 
prijedloga, pod uvjetom da postoje najmanje tri kandidata koja 
su spremna da budu birana. O provedbi izbora bez konačnog 
izbornog prijedloga potrebno je prije javne objave u skladu s 
čl. 5. st. 5. obavijestiti dekana.  

(4) Izborno povjerenstvo može, pored eventualno potrebite 
nadopune kandidata, na konačan izborni prijedlog staviti više 
dodatnih kandidata. U tu svrhu potrebna je pisana suglasnost 
kandidata.   

(5) Na konačnom izbornom prijedlogu kandidati se navode 
imenom i prezimenom, abecednim redoslijedom, s dodatnim 
podatcima o starosnoj dobi, zanimanju i adresi.  

(6) U slučaju nepravog glasovanja prema stambenim četvrtima ili 
u slučaju organiziranja izbornih okruga (članak 23. stavak 2. 
KGO), kandidate unutar četvrti ili glasačkih krugova treba 
navesti abecednim redoslijedom. 

(7) Kandidate iz drugih župnih zajednica treba označiti 
odgovarajućom napomenom.  

(8) Najkasnije četiri tjedna prije izbora izborno povjerenstvo mora 
utvrditi konačni izborni prijedlog koji se javno objavljuje 
oglašavanjem na oglasnoj ploči. Objavljuje se osim toga u 
župnom ili općinskom službenom glasniku. Objava mora 
sadržavati podatke u skladu sa stavkom 5. 
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(9) Provode li se izbori bez konačnog izbornog prijedloga, 
dodatno treba ukazati na to da se mogu birati i osobe koje 
nisu unaprijed otisnute na glasačkom listiću. 

(10) Tjedan dana prije izbora potrebno je, na mjesno uobičajen 
način, izrijekom ukazati na javno objavljivanje izbora.  
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III PROVEDBA IZBORA 

Čl. 6. Termini izbora, biračko mjesto, trajanje glasovanja, 
glasovanje  

(1) Biskupijski nadzor određuje jedinstveni dan izbora za sve 
župe u biskupiji (čl. 1. i 3. KGO). 

(2) Biskupijski nadzor može izdvojiti pojedinu župu iz 
sudjelovanja u općim izborima ili uskratiti sudjelovanje, ako je 
to nužno iz pastoralnih ili pravnih razloga. 

(3) Izborno povjerenstvo određuje u župi, odnosno u mjesnim 
četvrtima ili glasačkim okruzima, mjesto glasovanja (biračko 
mjesto) i određuje trajanje glasovanja. Izborno povjerenstvo je 
ovlašteno odrediti početak izbora na dan prije nedjelje koju je 
Biskupijski nadzor odredio za glasovanje. Biračka mjesta 
unutar župne zajednice moraju biti otvorena ukupno najmanje 
dva sata.  

(4) Osobe s pravom glasa glasuju osobnim ili dopisnim 
glasovanjem. 

(5) Izbori i prebrojavanje glasova su javni.  

Čl. 7. 
Birački odbor 

(1) Za svako biračko mjesto izborno povjerenstvo imenuje birački 
odbor koji vodi glasovanje i ustanovljuje izborni rezultat. 
Birački odbor sastoji se od predsjednika/predsjednice, 
zamjenika/zamjenice i još najmanje dva člana.  

(2) Biračkom odboru mogu pripadati i članovi župne zajednice 
koji nemaju pravo glasa. Predsjednik/predsjednica među 
članovima imenuje zapisničara/zapisničarku. Kandidati ne 
mogu biti članovi biračkog odbora.  

(3) U crkvenim zajednicama s više biračkih mjesta isti birački 
odbor može voditi sve izborne radnje ako se radno vrijeme 
biračkih mjesta na preklapa.  
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(4) Postoji li više biračkih odbora, izborno povjerenstvo određuje 
jedan birački odbor koji je nadležan za utvrđivanje rezultata 
dopisnim glasovanjem.  

(5) Izborno povjerenstvo može istovremeno obavljati zadaću 
biračkog odbora. 

(6) Prije početka izbora predsjednik/predsjednica izbornog 
povjerenstva obvezuje predsjednika/predsjednicu biračkog 
odbora, a on/ona sve svoje članove, na savjesno izvršenje 
svojih zadaća.  

(7) Birački odbor osigurava nesmetani tijek izbora. Tijekom 
trajanja glasovanja u pravilu tri, a najmanje dva člana 
biračkog odbora, moraju biti nazočna na biračkom mjestu. 
Predsjednik/predsjednica tj. zamjenik/zamjenica može 
drugom članu biračkog odbora povjeriti zadaću vođenja svih 
izbornih postupaka. 

(8) Prije početka izbora birački odbor zatvara glasačku kutiju, 
nakon što se prethodno uvjerio da je prazna. Tek nakon što 
se zatvore sva biračka mjesta, glasačke kutije se smiju otvoriti 
i može se započeti s prebrojavanjem glasova.  

(9) Tijekom glasovanja birački odbor evidentira ime osobe koja 
glasa i nadzire ubacivanje glasačkog listića u glasačku kutiju. 
Pojave li se dvojbe npr. u vezi s pravom glasovanja, odlučuje 
predsjednik/predsjednica biračkog odbora (vidi stavak 4.). 

(10) Birački odbor sastavlja zapisnik o tijeku izbora i rezultatu 
prebrojavanja glasova. Zapisnik potpisuju svi članovi koji su 
bili angažirani tijekom izbora.  

(11) Na rad biračkog odbora primjenjuju se propisi iz Pravilnika 
o župnoj zajednici (čl. 44. do 63. KGO).  

Čl. 8. 
Birački popis 

Sve osobe s pravom glasa upisuju se u birački popis. Svakom 
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članu župne zajednice s pravom glasa dostavlja se obavijest o 
izborima, kojom ga se obavještava o upisu u birački popis. Svaka 
osoba s pravom glasa (čl. 25. KGO) može zahtijevati upis u 
birački popis. 
Ako postoji više biračkih mjesta i potrebno je više biračkih popisa, 
mogu se napraviti kopije originalnog primjerka. Istovjetnost kopije 
treba potvrditi bilješkom i župnim pečatom. 

Čl. 9. 
Postupak glasovanja 

(1) Izborno povjerenstvo sastavlja glasački listić prema 
obvezujućem obrascu. Kandidate iz drugih župnih zajednica 
treba označiti odgovarajućom bilješkom. U slučaju izbora bez 
konačnog izbornog prijedloga, glasački listić sadrži onoliko 
praznih redaka koliko članova Župnog vijeća se bira.  

(2) Na izborima se smije koristiti samo taj glasački listić. 

(3) Osobe s pravom glasa križićem će na glasačkom listiću 
označiti ime onih kandidata kojima žele dati svoj glas ili će 
njihovo ime jasno označiti na neki drugi način. Imaju onoliko 
glasova koliko članova se bira u Župno vijeće. Ne moraju 
iskoristiti svako pravo glasa. No, pojedinom kandidatu ne 
smije se dati više od jednog glasa. Ako se pojedinom 
kandidatu da više od jednog glasa, to se broji kao jedan glas. 

(4) Ako se provodi nepravo glasovanje prema stambenim 
četvrtima (čl. 23. st. 2. KGO) glasovi se raspoređuju u skladu 
s brojem mjesta pojedine četvrti ili glasačkog okruga u 
Župnom vijeću. 

(5) Ako se provode izbori bez konačnog izbornog prijedloga (čl. 
5. st. 3.), birači mogu dati svoj glas kandidatu koji je naveden 
na glasačkom listiću ili nekoj drugoj osobi koja nije navedena 
na glasačkom listiću, a može biti izabrana u Župno vijeće. Tu 
osobu treba na glasačkom listiću jasno označiti, tako da se 
upiše, u najmanju ruku, prezime i ime te osobe. U slučaju 
jednakih imena, potrebno je dodati druga obilježja po kojima 
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se osobe jasno mogu razlikovati. 

Čl. 10. 
Osobno glasovanje na biračkom mjestu 

(1) Osoba s pravom glasa dobiva na biračkom mjestu glasački 
listić, osim ako ga nije dobila već ranije zajedno s 
dokumentacijom za dopisno glasovanje. S glasačkim listićem 
odlazi na mjesto koje je predviđeno za tajno glasovanje, 
popunjava glasački listić i presavija ga na način da glas koji je 
dala nije vidljiv. Potom pristupa stolu biračkog odbora i 
predaje obavijest o izborima. Ako ne preda obavijest o 
izborima, dužna se identificirati na prikladan način. Nakon što 
se ustanovi njezino pravo glasovanja, presavijeni glasački 
listić baca u glasačku kutiju. Član biračkog odbora na 
biračkom popisu označava da je osoba glasovala.  

(2) U župnim zajednicama s više biračkih mjesta, osoba s 
pravom glasa sama može odlučiti na kojem će biračkom 
mjestu glasovati. Ako birač u toj župnoj zajednici ne može 
pokazati obavijest o izborima, mora predati izjavu u skladu s 
predloškom prema kojem samo jednom koristi svoje pravo 
glasovanja.  

(3) Osobe s pravom  glasa koje su spriječene sudjelovati u 
glasovanju, mogu poslati zastupnika. U tom slučaju zastupnik 
smije označiti glasački listić samo u skladu s iskazanom 
željom osobe s pravom glasa.  

Čl. 11. 
Glasovanje putem općeg dopisnog glasovanja 

(1) Ako se izbori provode općim dopisnim glasovanjem, biračima 
se dostavlja sljedeća dokumentacija:  

 obavijest o izborima i izjava o dopisnom glasovanju 

 glasački listić 

 omotnica glasačkog listića 

 omotnica za dopisno glasovanje 
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(2) Osoba koja glasuje dopisnim putem 

 osobno popunjava glasački listić 

 stavlja popunjeni glasački listić u omotnicu glasačkog 
listića i zatvara je 

 potpisuje, navodeći mjesto i datum, izjavu o dopisnom 
glasovanju         

 stavlja omotnicu glasačkog listića zajedno s potpisanom 
izjavom o dopisnom glasovanju na poleđini obavijesti o 
izborima u omotnicu za dopisno glasovanje 

 zatvara omotnicu za dopisno glasovanje  

 šalje omotnicu za dopisno glasovanje poštom ili na drugi 
način predsjedniku/predsjednici izbornog povjerenstva 
preko nadležnog župnog ureda, čija je adresa navedena 
na omotnici za dopisno glasovanje ili  

 uručuje omotnicu za dopisno glasovanje najkasnije na dan 
izbora do kraja trajanja izbora predsjedniku/predsjednici 
izbornog povjerenstva. 

(3) Analogno vrijedi čl. 10. st. 3. U tom slučaju zastupnik 
potpisuje izjavu o dopisnom glasovanju. 

(4) Omotnice za dopisno glasovanje koje 
predsjednik/predsjednica zaprimi do završetka glasovanja, 
čuvaju se neotvorene na zaključanom mjestu. Na omotnicama 
koje stignu nakon završetka glasovanja, 
predsjednik/predsjednika izbornog povjerenstva upisuje dan i 
točno vrijeme primitka. Omotnice se neotvorene pakiraju te ih 
župni ured čuva do trenutka uništenja (čl. 14. stavak 6.). 

(5) Rezultat dopisnog glasovanja utvrđuje se zajedno s izbornim 
rezultatima osobnog glasovanja. Predsjednik/predsjednica 
izbornog povjerenstva predaje omotnice koje su stigle do 
završetka glasovanja, neposredno nakon završetka 
glasovanja, nadležnom biračkom odboru. S postupkom 
odobrenja omotnica za dopisno  glasovanje može se početi 
još prije početka glasovanja, u okviru javnog sastanka 
biračkog odbora. Pritom se postupa kako slijedi:  
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 otvaranje pristiglih omotnica  

 izuzimanje obavijesti o izborima s izjavom o dopisnom 
glasovanju 

 ako ne postoje nikakve dvojbe, evidentiranje birača putem 
dopisnog glasovanja na biračkom popisu i ubacivanje 
neotvorene omotnice glasačkog listića u glasačku kutiju. 

Ako se glasačke omotnice za dopisno glasovanje odobravaju 
tek po isteku glasovanja, prethodno treba provjeriti je li uz 
glasača koji je naveden u obavijesti o izborima u popisu 
birača već upisana zabilježba o glasovanju koja isključuje 
prihvaćanje glasačke omotnice.  

(6) Glasačke omotnice za dopisno glasovanje  odbijaju se u 
sljedećim slučajevima:  

 nije priložena obavijest o izborima  

 nedostaje izjava o dopisnom glasovanju 

 omotnici za dopisno glasovanje nije priložena omotnica 
glasačkog listića 

 već je evidentirano osobno glasovanje.  
Pošiljatelji glasačkih omotnica koje su odbijene ne broje se 
kao glasači; njihovi glasovi se ne smatraju predanima. 
Odbijene glasačke omotnice treba ostaviti zatvorene i priložiti 
izbornoj dokumentaciji. 

Čl. 12. Dopisno glasovanje na zahtjev 

(1) Ako se ne održava opće dopisno glasovanje, osobe s pravom 
glasa dobivaju na zahtjev potvrdu za dopisno glasovanje. Taj 
se zahtjev može podnijeti do posljednjeg petka prije izbora, do 
12 sati, pisanim putem ili osobno u župnom uredu. Za 
podnošenje zahtjeva treba priložiti obavijest o izborima.  

(2) Nakon provjere prava glasovanja, podnositelju/podnositeljici 
zahtjeva šalje se, odnosno uručuje sljedeća dokumentacija: 

 potvrda za dopisno glasovanje 

 glasački listić 

 omotnica za glasački listić  
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 omotnica za dopisno glasovanje 

(3) Izdavanje potvrde za dopisno glasovanje treba upisati u 
birački popis. Time je glasovanje moguće još samo na temelju 
potvrde za dopisno glasovanje. 

(4) U ostalom vrijede odredbe članka 11. stavka 2. do 5. Umjesto 
obavijesti o izborima s izjavom o dopisnom glasovanju na 
poleđini, vrijedi potvrda za dopisno glasovanje.  

(5) Ako osoba s pravom glasa umjesto dopisnim glasovanjem 
ipak želi glasovati osobno na biračkom mjestu, umjesto 
obavijesti o izborima predočit će potvrdu o dopisnom 
glasovanju.  
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IV UTVRĐENJE IZBORNOG REZULTATA   

Čl. 13. Prebrojavanje glasova 

(1) Nakon završetka glasovanja i odobravanja izbornih pisama 
(čl. 11. stavak 5) birački odbor utvrđuje izborni rezultat. Ako je 
župna zajednica imala više biračkih mjesta koja su bila 
otvorena u različito vrijeme, s prebrojavanjem glasova smije 
se započeti tek nakon što glasovanje završi na svim biračkim 
mjestima. 
Birački odbor otvara glasačku kutiju. Prebrojava predane 
glasačke listiće i neotvorene omotnice s glasačkim listićima 
od dopisnog glasovanja te uspoređuje njihov broj s brojem 
glasača koji su označeni u biračkom popisu za glasovanje na 
biračkom mjestu i za opće dopisno glasovanje, tj. broj 
pristiglih potvrda o dopisnom glasovanju u slučaju dopisnog 
glasovanja na zahtjev.  
Potom se otvaraju omotnice s glasačkim listićima, vade 
glasački listići i pridružuju glasačkim listićima koji su predani 
osobnim glasovanjem.  

(2) Nevažeći su glasački listići 

 na kojima je označen veći broj osoba od broja kandidata 
koji se bira  

 ako sadrže uvredljivi dodatak, odnosno dodatak u vezi s 
osobom koja se bira ili ograničenje koje se ne odnosi samo 
na pojedine kandidate ili ako se u omotnici glasačkog listića 
nalazi neka druga takva slična izjava 

 ako su predani prazni.  
Nevažećim glasačkim listićem smatra se i prazna omotnica 
bez glasačkog listića. 

(3) U slučaju glasovanja bez konačnog prijedloga kandidata (čl. 
5. stavak 3.) glasovi su nevažeći, ako je ime odabranog 
kandidata na glasačkom listiću teško čitljivo ili se odabrana 
osoba ne može jasno identificirati.  

(4) Ako se u slučaju nepravih izbora u dijelu mjesta (čl. 23. stavak 
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2. KGO) na glasačkom listiću odabere više kandidata 
određenog okruga od broja koji se tamo bira, u tom su slučaju 
glasovi za sve kandidate tog okruga nevažeći, međutim, ne i 
glasački listić u cijelosti. 

(5) Glasački listići na kojima je označeno manje osoba od broja 
osoba koji se bira u članove župnog vijeća, smatraju se 
važećima. 

(6) Ako je pojedini kandidat dobio više od jednog glasa, broji se 
samo jedan glas (vidi članak 9. stavak 2.). 

(7) Broj nevažećih glasačkih listića treba dokumentirati u 
zapisniku. 

(8) Glasačke listiće na kojima su kandidati dvojbeno označeni 
privremeno treba isključiti. O njihovoj valjanosti odlučuje 
birački odbor prije završetka prebrojavanja glasova. Takve 
glasačke listiće treba numerirati rednim brojevima i priložiti 
izbornom zapisniku.  

(9) Birački odbor donosi svoje odluke, u kojima moraju sudjelovati 
najmanje tri člana, većinom glasova. U slučaju jednakog broja 
glasova odlučuje glas predsjednika ili njegovog/njezinog 
zamjenika/zamjenice. 

(10) Ako se provjera i prebrojavanje glasačkih listića ne mogu 
provesti neposredno nakon glasovanja i na način da se taj 
postupak ne prekida, svu izbornu dokumentaciju treba 
zaključati. Predsjednik/predsjednica objavljuje kada će se 
nastaviti prebrojavanje. 

(11) Birački odbor utvrđuje privremene izborne rezultate za 
svoje biračko mjesto. 

(12) Tijek izbora, rezultat prebrojavanja glasova i odluke 
biračkog odbora treba dokumentirati u izbornom zapisniku. 
Izborni zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora. Potom 
birački odbor u zasebne omotnice stavlja 

 važeće glasačke listiće 
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 nevažeće glasačke listiće i 

 prikupljene potvrde o izborima 
Svaki paket treba zapečatiti, označiti podatkom o sadržaju 
paketa i predati izbornom povjerenstvu zajedno sa 
zapisnikom.  

Čl. 14. Utvrđenje izabranih kandidata 

(1) Izborno povjerenstvo na temelju izbornih zapisnika provjerava 
prebrojavanje glasova te odluke biračkog odbora i utvrđuje 
konačan izborni rezultat.  
Odabrano je po redoslijedu dobivenih glasova onoliko 
kandidata koliko se bira u Župno vijeće. U slučaju jednakog 
broja glasova odlučuje se ždrijebom. U slučaju nepravog 
glasovanja prema stambenim četvrtima, mjesta se na 
kandidate dijele redoslijedom broja glasova, odvojeno za 
pojedini dio mjesta ili glasački okrug. 

(2) U slučaju glasovanja bez konačnog prijedloga kandidata (čl. 
5. stavak 3.) treba uvažiti osobe koje su nadopunili glasači, 
ako su one dobile više od pet glasova.  

(3) Izborni rezultat objavljuje se odmah, oglašavanjem na 
oglasnoj ploči ili na mjesno uobičajen način.  

(4) Javna objava izbornih rezultata mora sadržavati sljedeće 
podatke: 

 broj osoba s pravom glasa 

 broj osoba koji je glasovao 

 broj važećih i nevažećih glasačkih listića 

 broj ukupno predanih važećih glasova  

 imena izabranih s brojem glasova 

 imena zamjenika u redoslijedu prema dobivenom broju 
glasova 

 gdje i u kojem roku se može uložiti prigovor na izbore.  
Nakon što se ustanove izborni rezultati, podatke o prvoj 
analizi izbora koji su potrebni Dekanatu i Biskupskom 
ordinarijatu (izborna statistika) treba dostaviti još istu izbornu 
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večer najkasnije do 24:00 sata u pisarnicu Dekanata. 
U slučaju izbora bez konačnog izbornog prijedloga kandidata 
(čl. 23. stavak 2. KGO) rezultat se objavljuje tek nakon 
suglasnosti izabranih.  

 

 (5) Zapisnik o izborima šalje se istekom roka za ulaganje 
prigovora pisarnici Dekanata. Dekan šalje izvornik, nakon 
provjere i potpisivanja, ponovno na župni ured.  

(6) Dokumentaciju treba držati na zaključanom mjestu sve do 
nakon provjere od strane dekana i nakon završetka roka za 
ulaganje prigovora u skladu s čl. 28. KGO. Ako je taj rok 
protekao bez ulaganja prigovora na izbore, uništava se s 
iznimkom zapisnika o izborima. Ako se izbori ospore, sve do 
odluke čuvaju se pod ključem i potom uništavaju.  
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V ZAVRŠNE ODREDBE 

Čl. 15. Stupanje na snagu 

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2019. i zamjenjuje 
dosadašnji Pravilnik o izboru Župnog i Pastoralnog  vijeća od 1. 
ožujka 2014. (BO-Nr. 1149 – 12.03.14, KABl. 58 [2014] 291). 

 

 

Rottenburg, 22. siječnja 2019. 

 

 

 

+ Dr. Gebhard Fürst 
Biskup biskupije Rottenburg-Stuttgart 

 

 

 

 

 

 

 

 


