
 
 
Številka: 040-22/2022-1 
Datum:   7. 3. 2022 
 
 
Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 

S K L I C U J E M  
 

21. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v četrtek, 10. 3. 2022, ob 13. uri, 

v Kongresnem centru Brdo (dvorana Heros), Predoslje 39, 4000 Kranj. 
 

Dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 20. seje Državne volilne komisije 

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 
2. Predlog sklepa o spremembi Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v 

državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022  
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
3. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v 

Ljubljani  
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 
- Poročilo Fakultete za matematiko in fiziko (Matematična obravnava izračuna izidov volitev v 

državni zbor Republike Slovenije) ste prejeli z vabilom  
- Ugotovitveni sklepi o analizi Zakona o volitvah v državni zbor se sprejeli z vabilom. 

 
4. Predlog Navodila za delo volilnih odborov za izvedbo glasovanja na volitvah v DZ 2022 

- Predlog navodila ste prejeli z vabilom. 
 
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 1004 – Kranj 1 (Odar 

namesto Markišič) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 6002 - Novo mesto (Butara 

namesto Jerele) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 
 

7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 6010 - Hrastnik Trbovlje (S. 
Lukavačkić namesto M. Lukavačkić) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnice tajnika OVK 6006 Krško 

- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 
 
9. Razno 
 
Člane in namestnike članov naprošam, da Službo Državne volilne komisije, na podlagi 21. člena 
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.  
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Vse udeležence prosim, da spoštujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne maske.  
 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo.  
 
 
                   Peter Golob 
                   predsednik 
 
 
Vabljeni:  
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
 
 



 
 

 
Z A P I S N I K 

20. seje Državne volilne komisije 
 
Kraj, čas:              Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, Ljubljana, od 13. do 14.30. ure 
Prisotni:  Peter Golob, dr. Marko Kambič (do 7. točke), Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca 

Dolenc, Drago Zadergal, Terezija Trupi, dr. Janez Pogorelec in Iztok Majhenič   
Odsotni:    Brigita Domjan Pavlin, Ksenija Vencelj, Ivana Grgić 
Ostali prisotni: Dušan Vučko, Nina Mujagić, Kristina Klinc, Tina Hrastnik (Služba državne volilne 

komisije)   
 
Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji:  
 
DNEVNI RED:  
 

1. Obravnava predloga člana Draga Zadergala v zvezi z interpretacijo 41. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor 

2. Razno  
 

K dnevnemu redu  
 
Predsednik je predlagal razširitev dnevnega reda:  
 
1. Predlog zapisnika 15. seje 
2. Predlog zapisnika 16. seje 
3. Predlog zapisnika 17. seje 
4. Predlog zapisnika 18. seje 
5. Predlog zapisnika 19. seje 
6. Predlog sklepa o izključitvi CVK Rusije in CK Belorusije iz ACEEEO 
7. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi volišč na DKP (Kijev) 
8. Predlog sklepa o razrešitvi namestnice člana OVK 7005 – Maribor 1 (Praprotnik) 
9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 1006 – Kranj 1 
10.  Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 5005 – Žalec 2 
11.  Razno 
 
Sprejet je bil naslednji  
Dnevni red:  

1. Predlog zapisnika 15. seje 
2. Predlog zapisnika 16. seje 
3. Predlog zapisnika 17. seje 
4. Predlog zapisnika 18. seje 
5. Predlog zapisnika 19. seje 
6. Obravnava predloga člana Draga Zadergala v zvezi z interpretacijo 41. člena Zakona o 

volitvah v državni zbor 
7. Predlog sklepa o izključitvi CVK Rusije in CK Belorusije iz ACEEEO 
8. Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi volišč na DKP (Kijev) 
9. Predlog sklepa o razrešitvi namestnice člana OVK 7005 – Maribor 1 (Praprotnik) 
10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 1006 – Kranj 1 
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11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 5005 – Žalec 2 
12. Razno 

 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K 1. točki: Predlog zapisnika 15. seje  
 
Sprejeti sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 15. seje Državne volilne komisije, ki je bila 9. 2. 
2022. 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 2. točki: Predlog zapisnika 16. seje  
 
Na pripombo dr. Kambiča se v zapisniku 16. seje Državne volilne komisije, ki je bila 10. 2. 2022 v 4. 
točki Navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev 
poslancev državnega zbora izid glasovanja popravi tako, da je dr. Kambič zadržan pri točkah 2.7. 
(določitev volišč za predčasno glasovanje) in 6.3.3. (določitev znaka liste, ki jo vložita dve ali več 
političnih strank), Drago Zadergal pa pri točki 2.7. . 
 
Sprejeti sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 16. seje Državne volilne komisije, ki je bila 10. 2. 
2022 z zgoraj navedenimi popravki. 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 3. točki: Predlog zapisnika 17. seje  
 
V zapisniku 17. seje Državne volilne komisije, ki je bila opravljena na dopisni način 16. 2. 2022 pri 
glasovanju o točki 1) Predlog sklepa o izpolnitvi pogojev za izplačilo dodatka volilnim organom se doda 
obrazložitev glasu proti dr. Kambiča, ki se glasi: »Ob razpisu volitev so podani razlogi za dodatek 
(povečan obseg dela, nevarnost okužbe ...). Kaj pa, če teh razlogov (dela v rizičnih razmerah) v času 
izvedbe volitev ne bo več (nekatere države že odpravljajo ukrepe). Ali bi veljalo s sklepom počakati? 
Dodatku (ali povečanju plačila) ne nasprotujem, vprašanje je načelne narave.« 
 
Sprejeti sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 17. seje Državne volilne komisije, ki je bila 16. 2. 
2022 z zgornjimi popravki. 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
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K 4. točki: Predlog zapisnika 18. seje  
 
Sprejeti sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 18. seje Državne volilne komisije, ki je bila 22. 2. 
2022.   

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 5. točki: Predlog zapisnika 19. seje  
 
Sprejeti sklep: Sprejme in potrdi se zapisnik 19. seje Državne volilne komisije, ki je bila 28. 2. 
2022.   

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K 6. točki: Obravnava predloga člana Draga Zadergala v zvezi z interpretacijo 41. člena Zakona 
o volitvah v državni zbor 
 
Po razpravi je Drago Zadergal predlog umaknil. 
 
Državna volilna komisija ni glasovala. 
 
 
K 7. točki: Predlog sklepa o izključitvi CVK Rusije in CK Belorusije iz ACEEEO 
 
Po razpravi sta bila sprejeta naslednja 
sklepa: 

1. DVK glasuje za izključitev Centralne volilne komisije Ruske federacije in Centralne 
komisije Republike Belorusije za volitve in izvedbo republiških referendumov iz 
Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO.  

2. Če predlog sklepa izvršnega odbora ACEEEO za izključitev Centralne volilne komisije 
Ruske federacije in Centralne komisije Republike Belorusije za volitve in izvedbo 
republiških referendumov iz Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO ne bo 
sprejet, DVK ne bo glasovala o suspenzu članstva Centralne volilne komisije Ruske 
federacije in Centralne komisije Republike Belorusije za volitve in izvedbo republiških 
referendumov v Združenju evropskih volilnih organov ACEEEO, ter izstopi iz Združenja 
evropskih volilnih organov ACEEEO. O tej svoji nameri DVK pred glasovanjem o 
izključitvi seznani preostale članice Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO. 

 
Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal, dr. Janez Pogorelec 
PROTI: / 
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K 8. točki: Predlog sklepa o spremembi sklepa o določitvi volišč na DKP (Kijev) 
 
Sprejeti sklep:  

V Sklepu o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 
Slovenije, številka: 042-5/2022-6 z dne 10. 2. 2022 se 17. alineja 1. točke črta.  

Služba DVK mora volivca, ki bo oddal obvestilo (vlogo) za glasovanje na Veleposlaništvu v 
Kijevu takoj obvestiti, da glasovanje na tem volišču ne bo mogoče.  

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal, dr. Pogorelec 
PROTI: / 

 
 
K 9. točki: Predlog sklepa o razrešitvi namestnice člana OVK 7005 – Maribor 1 (Praprotnik) 
 
Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji  7005 - Maribor 1 se dolžnosti namestnice članice razreši 
Nastja Prapotnik. 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal, dr. Pogorelec 
PROTI: / 
IZLOČEN: / 

 
 
K 10. točki Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 1006 
 
Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji  1006 -  Kranj 3 se dolžnosti namestnika člana razreši 
Simon Maljevac in se za namestnika člana imenuje Simon Kuhar. 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal, dr. Pogorelec 
PROTI: / 
IZLOČEN: / 

 
 
K 11. točki Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 5005 
 
Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji 5005 - Žalec 2 se dolžnosti namestnika člana razreši 
Andrej Volk in se za namestnico člana imenuje Alenka Omladič. Izid glasovanja: Soglasno 

Izid glasovanja: Soglasno 

ZA: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal, dr. Pogorelec 
PROTI: / 
IZLOČEN: / 
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K 12. točki Razno 
 

- Direktor službe je podal informacije o poteku priprav na izvedbo volitev v DZ, ki bodo 24. 4. 
2022. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 14.30 uri. 
 
 
ZAPISALA:        Dušan Vučko 
Nina Mujagič                    direktor 
pomočnica direktorja za organizacijo in izvedbo volitev 



  

 
 
 
Številka: 041-5/2022-12 
Datum:  10. 3. 2022  
 
 
 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
Na podlagi 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji Službe Državne volilne 
komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19) Državni volilni komisiji pošiljam   
 
 

 
P R E D L O G  

Sklepa o spremembi Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v državni zbor, 
ki bodo 24. 4. 2022, 

 
 
in predlagam, da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) predlog sklepa o spremembi 
Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022 (v 
nadaljevanju: Rokovnik volilnih opravil), obravnava in sprejme v skladu z določbami Poslovnika 
državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20). 
 
 
 
 
 
 

 
Dušan Vučko 
direktor 
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PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI ROKOVNIKA  
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM  
 
DVK je na 16. seji 10. 2. 2022, na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju ZVDZ), sprejela 
Rokovnik volilnih opravil, s katerim je določila roke posameznih volilnih opravil za izvedbo volitev 
poslancev v državni zbor. 
 
V skladu z drugim odstavkom 87. člena ZVDZ okrajne volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja 
po pošti iz tujine upoštevajo glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure osmega dne po 
dnevu glasovanja. 
 
Osmi dan po dnevu glasovanju se na podlagi določbe drugega odstavka 87. člena ZVDZ in že 
sprejetega Rokovnika volilnih opravil, ki ga je sprejela DVK, izteče v ponedeljek, 2. 5. 2022, torej na 
dela prost dan (praznik dela), ko se poštne storitve ne bodo izvajale. Posledično to pomeni, da bi se 
ob nespremenjenem roku po pošti iz tujine upoštevale le glasovnice, ki bi jih okrajne volilne komise 
prejele do petka, 29. 4. 2022 (5. dan po dnevu glasovanja). 
 
Predlagamo, da se Rokovnik volilnih opravil spremeni tako, da rok za ugotavljanje izida glasovanja po 
pošti v tujini prestavi na torek, 3. 5. 2022, po 12. uri. Na podlagi te spremembe bodo okrajne volilne 
komisije in volilni odbor DVK ugotavljali izid glasovanja po pošti iz tujine 3. 5. 2022 po 12. uri.  
 
 
2. CILJ PREDLOGA SKLEPA 
 
Osnovni cilj predlagane spremembe Rokovnika volilnih opravil je, da se pri ugotavljanju izida 
glasovanja po pošti iz tujine upošteva čim več glasovnic, ki bodo prispele iz tujine. 
 
Ne glede na to, da je rok osmi dan po dnevu glasovanja, rok, ki je zakonsko določen, in da po določbi 
prvega odstavka 4. člena ZVDZ roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in 
druge dela proste dneve, pa v Službi DVK predlagamo, da DVK sprejme sklep, da se spremeni 
Rokovnik volilnih opravil na način, da se rok za ugotavljanje izida glasovanja po pošti v tujini prestavi 
na torek, 3. 5. 2022, po 12. uri, tako da bodo na podlagi te spremembe okrajne volilne komisije in 
volilni odbor ugotavljali izid glasovanja po pošti iz tujine na dan 3. 5. 2022 po 12. uri.  
 
Takšna sprememba je predlagana z namenom, da bo lahko čim večje število volivcev na volitvah v 
državni zbor uresničilo svojo volilno pravico, ki je temeljna človekova pravica, zagotovljena z Ustavo 
Republike Slovenije1. Takšna odločitev, kot je predlagana s sklepom, je, ne glede na zakonsko 
določbo o teku rokov, vsekakor in favorem volivcem, zato menimo, da bi bilo z namenom zagotovitve 
uresničitve volilne pravice čim večjemu krogu volivcev, smiselno, da se ta rok prestavi na 3. 5. 2022. 
Namreč, običajno so volitve v nedeljo, tako da osmi dan po dnevu glasovanja pride na ponedeljek, iz 
česar je mogoče razbrati tudi namen zakonodajalca, da se upoštevajo še glasovnice ki prispejo na 
dan, ki ni dela prost dan. Ker pa se dan, ki je določen kot skrajni rok z prispetje glasovnic, dan, na 
katerega se izteče rok, državni praznik, in upoštevaje dejstvo, da se poštne storitve na ta dan ne 
opravljajo, pa bo prestavitev roka na 3. 5. 2022 omogočila, da bo uresničevanje volilne pravice 
omogočeno enako časovno obdobje (upoštevaje nedelovanje poštnih storitev), kot bi bilo, če na dan 
ko se izteče rok, ne bi bil določen kot praznik in posledično kot dela prost dan. Namreč, v kolikor se 
rok ne podaljša, bo to pomenilo, da se glasovnice, ki bi sicer prispele na volilno komisijo volilne enote 

 
1 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1970
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v ponedeljek (če bi se poštne storitve na ta dan opravljale), ne bodo upoštevale, s tem pa bi bila 
določenemu številu volivcev onemogočeno uresničevanje volilne pravice.  
 
 
3. FINANČNE POSLEDICE 
 
Predlog sklepa nima finančnih posledic. 
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II. BESEDILO PREDLOGA SKLEPA 
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 19. seji 10. 
3. 2022 sprejela  
 
 

S K L E P 
o spremembi Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v državni zbor, ki bodo 

24. 4. 2022 
 
 
V Rokovniku za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, št. 
041-5/2022-4, z dne 10. 2. 2022, se rok spremeni tako, da se glasi:  
 
Datum: 3. 5. 2022 po 12. uri  
 
 Dan: 79. dan        
            (9. dan po dnevu glasovanja)  ZVDZ:   87. člen                
 
VSEBINA: Okrajna volilna komisija in DVK ugotavljata izid glasovanja po pošti iz tujine. 
 
 
 
 
 
 

 
Št. 041-5/2022-12 
Ljubljana, dne 10. marec 2022 
 
       Peter Golob 
                   predsednik  
                   Državne volilne komisije 
 



  

 
 
 
Številka: 040-3/2022-5 
Datum:   25. 2. 2022  
 
 
 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
 
 
Na podlagi 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne komisije 
(Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19) Državni volilni komisiji pošiljam   
 

 
 

P R E D L O G  
 

Sklepa o seznanitvi s poročilom Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 
Matematična obravnava izračuna izidov volitev v državni zbor Republike Slovenije z dne 7. 2. 

2022 in z ugotovitveni sklepi o analizi Zakona o volitvah v državni zbor z dne 4. 2. 2022 
(certificiranje isDVK) 

 
 

in predlagam, da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) predlog obravnava in sprejme v skladu 
z določbami Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20). 
 
 
 
 

Dušan Vučko 
direktor 

 
 
 
 
 
 
Prilogi: 

- Poročilo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Matematična obravnava 
izračuna izidov volitev v državni zbor Republike Slovenije z dne 7. 2. 2022  

- Ugotovitveni sklepi o analizi Zakona o volitvah v državni zbor z dne 4. 2. 2022 
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PREDLOG SKLEPA O SEZNANITVI S POROČILOM FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 
»MATEMATIČNA OBRAVNAVA IZRAČUNA IZIDOV VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE« IN  Z UGOTOVITVENIMI SKLEPI  
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM/SEZNANITEV 
 
Državna volilna komisija (DVK) je v zaključni fazi priprave novega Enotnega informacijskega sistema 
podpore volitvam in referendumom (v nadaljevanju: isDVK), ki vključuje več modulov informacijske 
podpore volilnim organom (volilnim komisijam) pri opravljanju volilnih in referendumskih opravil. Med 
najpomembnejšimi moduli je tudi modul za izračun (ugotavljanje) volilnega izida in vključuje algoritme 
za razdelitev mandatov.  
 
Ker je Služba DVK želela v preverjanje ustreznosti tega sistema oziroma modula vključiti strokovno 
javnost oziroma neodvisno institucijo, se je obrnila na Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v 
Ljubljani, ker je ocenila, da je Fakulteta za matematiko in fiziko, kot neodvisna institucija, ki razpolaga z 
zadostno stopnjo znanja in strokovnosti, najbolj primerna za opravo te naloge. Gre namreč za neodvisno 
institucijo, ki nedvomno zagotavlja strokovno preverjanje in (matematično) pravilnost informacijskega 
sistema isDVK v tistem delu, ki se nanaša na ugotavljanje rezultata (izida) glasovanja v skladu z 
določbami volilne zakonodaje. Služba DVK je, z namenom boljšega razumevanja tudi pravnega ozadja, 
Fakulteti za matematiko in fiziko posredovala tudi Komentar zakona o volitvah v državni zbor.   
 
Služba DVK je pri Fakulteti za matematiko in fiziko naročila izdelavo neodvisne analize Zakona o 
volitvah v državni zbor (ZVDZ), v kateri je proučila matematične in računske postopke za ugotavljanje 
izida volitev v državni zbor. Analizo je opravil prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani. Rezultati analize pa so predstavljeni v priloženih dokumentih.  
 
 
2. PREDLOG 
 
Služba DVK predlaga, da se DVK seznani, da je na podlagi Poročila Fakultete za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani z naslovom »Matematična obravnava izračuna izidov volitev v državni zbor 
Republike Slovenije« z dne 7. 2. 2022 ter na podlagi ugotovitvenih sklepov o analizi Zakona o volitvah 
v državni zbor z dne 4. 2. 2022 modul za podporo ugotavljanja izida volitev v državni zbor in razdelitve 
mandatov, ki  je sestavni del enotnega informacijskega sistema za podporo volitvam, skladen z 92. in 
93. členom Zakona o volitvah v državni zbor. 
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II. BESEDILO PREDLOGA SKLEPA  
  
 
Številka: 040-3/2022-5 
Datum:   10. 3. 2022  
 
 
 

S K L E P  
  
Državna volilna komisija je na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju: ZVDZ) glede 
izvedbe volitev in referendumov, na __. seji 10. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 

 
Državna volilna komisija se seznanja, da je na podlagi Poročila Fakultete za matematiko in fiziko 
Univerze v Ljubljani z naslovom »Matematična obravnava izračuna izidov volitev v državni zbor 
Republike Slovenije« z dne 7. 2. 2022 ter na podlagi ugotovitvenih sklepov o analizi Zakona o 
volitvah v državni zbor z dne 4. 2. 2022, modul za podporo ugotavljanja izida volitev v državni 
zbor in razdelitve mandatov, ki je sestavni del enotnega informacijskega sistema za podporo 
volitvam, skladen z 92. in 93. členom Zakona o volitvah v državni zbor. 

 
 
 

 
Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 37. člena ZVDZ in 46. člena Poslovnika Državne 
volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20 - PoDVK-1) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani 
……………, ………………, ……………, ………………, ……………, ……………. Sklep je sprejela 
……………  
 
 
         Peter Golob 
         Predsednik  
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1 Uvod

To poročilo zaobjema matematično obravnavo izračuna izidov volitev v državni zbor Republike Slovenije,
kot jih v razdelku »X.a Ugotavljanje izida volitev« določa Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) [4].

Naročnik matematične obravnave je Državna volilna komisije Republike Slovenije. Obravnavo je neod-
visno izdelal prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani.

2 Povzetek ugotovitev

Pričujoča matematična obravnava 90., 91., 92., 93. in 96. člen ZVDZ je pokazala, da

ZVDZ nedvoumno opredeljuje matematični postopek za izračun izidov volitev v državni zbor,

pri čemer opozarjamo:

• V opisu t.i. Droopove metode v 90. členu ZVDZ je treba pravilno razumeti besedno zvezo »zaokroži
na celo število navzgor« kot »naslednje celo število, ki je večje«, glej §4.7.1.

• V nekaterih malo verjetnih primerih bi se lahko zgodilo, da je treba izbirati med več izenačenimi
kandidati, listami ali enotami. Glede na to, da v 90. in 96. členu ZVDZ za izenačene kandidate
predvideva izbiro z žrebom, predlagamo, da se tudi v vseh ostalih izenačenih primerih uporabi žreb,
če tudi jih ZVDZ ne predvideva in ne opredeljuje uporabe žreba.

Implementirali smo referenčni program za izračun izidov volitev v državni zbor in ugotovili:

Rezultati referenčnega izračuna se ujemajo z uradnimi izidi predčasnih volitev v državni zbor
leta 2018 [3].

Referenčnemu programu so priloženi tudi stresni testi, s katerimi lahko preizkusimo ostale programe za
izračun izidov volitev. Referenčni program, stresne teste in navodila za uporabo je prejela Državna volilna
komisija.

3 Priporočila

1. Programska oprema za izračun izzidov volitev v državni zbor naj uporabljajo formulo za izračun
Droopovega količnika, ki jo podajamo v §4.7.1.

2. Pripravi se protokol za izvedbo morebitnih žrebov v vseh izenačenih primerih, tudi takšnih, ki jih
ZVDZ izrecno ne predvideva, glej §4.2.
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4 Matematična obravnava 90., 91., 92., 93. in 96. člena ZVDZ

V tem razdelku podamo podrobno razlago računskih postopkov za ugotavljanje izidov volitev v državni
zbor. Kot je to v navadi za matematična besedila, bomo uvedli primerne oznake in poimenovali nekatere
količine, čeprav le-te v ZVDZ niso poimenovane ali so poimenovane drugače.

V razlagi ne bomo povzeli ZVDZ v celoti, ampak se bomo osredotočili samo na tiste dele, ki so rele-
vantni za ugotavljanje izida. (Na primer, 49. člen ZVDZ določa, da lahko kandidat kandidira v enem, dveh
ali enajstih okrajih, a je za izračun pomembno le dejstvo, da kandidat kandidira v enem ali več okrajih. Če
bi se zakon spremenil tako, da bi dopuščal kandidaturo v treh okrajih, se v spodaj opisanem postopku ne bi
nič spremenilo.)

Pri ugotavljanju izidov konkretna imena enot, okrajev, list in kandidatov niso pomembna, zato bomo
uporabili abstraktne oznake, na primer e za volilno enoto in k za kandidata. Seveda je treba pri prikazu
dejanskih rezultatov predočiti konkretna imena.

Z besedama »kandidat« in »poslanec« v splošnem označujemo ljudi ne glede na spol, kakor je to obi-
čajno v slovenskem jeziku.

4.1 Numerično računanje in zaokrožitvene napake

Pri izračunu izidov volitev nastopajo cela števila in ulomki. Numeričnim napakam se izognemo tako, da
računamo natančno z ulomki in ne uporabljamo decimalnih števil, ki lahko povzročijo zaokrožitvene napake.
Referenčni program, ki smo ga izdelali, sledi temu načelu in uporablja decimalni izpis končnih rezultatov
le za lažje razumevanje. Tudi vsi nadaljnji izračuni v tem poročilu uporabljajo izključno ulomke in niso
podvrženi morebitnim numeričnim napakam.

Pogosto v programskem jeziku, razpredelnici ali podatkovni bazi natančno računanje z ulomki ni na vo-
ljo ali je težko izvedljivo. V tem primeru moramo uporabiti podatkovni tip float, ki povzroča zaokrožitvene
napake. Ker pa so le-te zelo majhne, v praksi ne vplivajo na izračun izida volitev. Kljub temu priporočamo,
da se rezultati drugih programov primerjajo z rezultati referenčnega programa, ki računa z ulomki in ne dela
nobenih zaokrožitvenih napak.

4.2 Izbira izenačenih kandidatov z žrebom

ZVDZ v nekaterih primerih predvideva izbiro izenačenih kandidatov z žrebom. Tudi pri izvedbi 92. in
93. člena ZVDZ se v redkih primerih lahko pripeti, da so izenačene liste ali kandidati, čeprav ta člena žreba
ne predvidevata. Smiselno je, da v vseh izenačenih primerih opravimo žreb.

Žrebanje mora biti zasnovano tako, da je možno preveriti njegovo izvedbo, da ob pravilni izvedbi ni mo-
žno načrtno vplivati na izid in da so rezultati nedvoumni. Žreb mota biti slučajen in vsi izenačeni kandidati
morajo imeti enako verjetnost, da bodo izbrani. Če je treba opraviti več žrebov, morajo biti ti med seboj
neodvisni.

Žreb z računalniškim programom, v katerem uporabimo t.i. generator psevdonaključnih števil, tem zah-
tevam ne ustreza. Priporočamo fizični žreb ali računalniški žreb, ki uporablja verificirano programsko in
strojno opremo za generiranje slučajnosti.

4.3 Vhodni podatki

V državni zbor se voli 90 poslancev:

• Država je razdeljena na 8 volilnih enot.

• Vsaka volilna enota je razdeljena na 11 volilnih okrajev.
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• V vsaki enoti se izvoli toliko poslancev, kolikor je okrajev, kar nam da 88 = 8× 11 poslancev.

• Dodatno se izvoli še 2 poslanca, predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti bomo obravnavali ločeno v §4.9, v nada-
ljevanju se posvetimo izključno volitvam preostalih poslancev. Vsi pojmi in količine se torej nanašajo na
88 poslancev, ki so izvoljeni na osnovi 90., 91., 92. in 93. člena.

Na volitvah nastopajo volilne liste. (ZVDZ uporablja izraza »lista« in »istoimenska lista«, da lahko
loči med listami v volilni enoti in listami na nivoju države, a je razlika v poimenovanju za izračun izidov
nepomembna.)

Za poslanska mesta se potegujejo kandidati:

• Vsak kandidat pripada natanko eni volilni listi.

• Vsak kandidat nastopa v natanko eni volilni enoti.

• Kandidat kandidira v enem ali več okrajih znotraj svoje enote.

• Vsaka lista ima v vsakem okraju največ enega kandidata.

Na volitvah se ugotovi, koliko veljavnih glasov je dobil vsak posamezni kandidat v vsakem od okrajev,
v katerih je kandidiral. Glas za kandidata je hkrati tudi glas za listo, ki ji pripada. (Ugotavlja se tudi, koliko
je bilo vseh glasov in koliko je bilo neveljavnih, a na izid volitev vplivajo le veljavni glasovi.)

ZVDZ predpisuje volilni prag 4%. Uporablja se pri določanju volilnih list, katerih kandidati pridejo v
poštev za poslanska mesta, glej §4.6.

Odslej bomo namesto »volilna enota«, »volilni okraj« in »volilna lista« rekli kar »enota«, »okraj« in
»lista«. Namesto »veljavni glasovi« bomo rekli kar »glasovi«.

Za enote, okraje, liste, kandidate in glasove uvedemo oznake, kot je to prikazano v tabeli 1. To so tudi
vsi podatki, ki jih potrebujemo za izračun izida volitev.

Podatek Oznaka

Množica vseh volilnih enot Enote
Množica volilnih okrajev v enoti e Okraji(e)
Množica vseh volilnih list Liste
Množica vseh kandidatov Kandidati
Volilna lista kandidata k lista(k)
Volilna enota kandidata k enota(k)
Volilni okraji kandidata k okraji(k)
Veljavni glasovi kandidata k v okraju o glasoviKandidat(k, o)
Volilni prag volilniPrag

Tabela 1: Vhodni podatki

4.4 Skupni glasovi

Iz vhodnih podatkov o glasovih izpeljemo seštevke glasov, ki se uporabljajo v nadaljnjih izračunih. Skupno
število glasov kandidata k je seštevek glasov, ki jih dobi v okrajih, v katerih kandidira:

glasoviKandidat(k) :=
∑

o∈okraji(k) glasoviKandidat(k, o).
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Skupno število glasov liste ` v okraju o je enako številu glasov, ki jih je v tem okraju prejel njen kandidat,
ali 0, če lista v tem okraju nima kandidata:

glasoviLista(`, o) :=

{
glasoviKandidat(k, o) če lista(k) = ` in o ∈ okraji(k),
0, če lista ` nima kandidata v okraju o.

Skupno število glasov liste ` v enoti e je seštevek glasov, ki jih lista dobi v okrajih te enote:

glasoviLista(`, e) :=
∑

o∈Okraji(e) glasoviLista(`, o).

Skupno število glasov liste na nivoju države je seštevek glasov, ki jih dobi v vseh enotah:

glasoviLista(`) :=
∑

e∈Enote glasoviLista(`, e).

Skupno število glasov v okraju o je seštevek vseh glasov v tem okraju za vse liste:

glasoviOkraj(o) :=
∑

`∈Liste glasoviLista(`, o).

Skupno število glasov v enoti e je seštevek vseh glasov v okrajih te enote:

glasoviEnota(e) :=
∑

o∈Okraji(e) glasoviOkraj(o).

Skupno število glasov v državi je seštevek vseh glasov v vseh enotah:

glasoviDrzava :=
∑

e∈Enote glasoviEnota(e).

Pri računanju skupnih glasov v okraju, enoti in državi se upošteva vse liste, tudi tiste, ki niso dosegle
volilnega praga.

4.5 Pregled računskega postopka

Računski postopek za ugotavljanje izidov je načeloma možno implementirati na več načinov, ki se razliku-
jejo po načinu računanja, a vsi dajo enake končne rezultate v skladu z ZVDZ. Vendar pa ni pomemben le
pravilen končni rezultat, ampak tudi sam postopek, s katerim smo končne rezultate pridobili, saj mora le-ta
omogočati transparentno preverjanje pravilnosti izračunov in skladnost z ZVDZ.

Zato priporočamo, da računski postopek za izračun izidov dejansko sledi sosledju členov ZVDZ:

1. Najprej na osnovi drugega odstavka 90. člena ZVDZ izločimo liste, ki niso dosegle volilnega praga,
in njihove kandidate.

2. Nato ugotovimo, kateri kandidati so izvoljeni na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ, za te bomo rekli, da
so izvoljeni v enotah.

3. Nazadnje ugotovimo, kateri kandidati so izvoljeni na podlagi 92. in 93. člena ZVDZ, za te bomo rekli,
da so izvoljeni po d’Hondtovi metodi.

Na ta način je zagotovljena konkretna zakonska osnova za vsako posamezno poslansko mesto, kar olajša
preverjanje pravilnosti izidov, omejuje možne napake v izračunih in povečuje stabilnost celotnega postopka
v primeru napak ali nesporazumov glede interpretacije in pravilne izvedbe posameznih členov. Na primer,
če je znano, da je bil poslanec izvoljen na osnovi 90. in 91. člena ZVDZ, potem morebitni nesporazumi ali
napake povezane z 92. in 93. členom ZVDZ ne vplivajo na njegovo izvolitev.

Državna volilna komisija je na volitvah v državni zbor leta 2018 že sledila zgornjim načelom, kar je raz-
vidno iz Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije [5].
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4.6 Voline liste, ki so dosegle volilni prag

Drugi odstavek 90. člena ZVDZ se glasi:

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lista, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka
92. člena tega zakona, mandata ne pridobi.

Tretji odstavek 92. člena ZVDZ se glasi:

Tiste liste oziroma istoimenske liste, ki na območju države niso dobile najmanj 4% od skupnega
števila glasov, se pri delitvi mandatov ne upoštevajo.

Odstavka upoštevamo tako, da določimo množico list, ki so dosegle volilni prag, na naslednji način. Delež
glasov d(`) za listo ` je razmerje med skupnimi glasovi liste ` in skupnim številom glasov:

d(`) :=
glasoviLista(`)

glasoviDrzava
.

Množica list, ki so dosegle volilni prag je definirana kot

ListePrag := {` ∈ Liste | d(`) ≥ volilniPrag} .

Zakon določa volilni prag 4%, kar pomeni, da število d(`) primerjamo s številom 4/100. Če ima lista delež
glasov natanko enak volilnemu pragu, se uvrsti med liste, ki so dosegle volilni prag. Opozorimo naj še, da
besedna zveza »liste nad volilnim pragom«, ki se včasih uporablja, ni primerna za opis list, ki so dosegle
volilni prag, ker zmotno napeljuje na misel, da lista, ki ima delež glasov enak volilnemu pragu, izpade iz
volitev.

Glasovi za liste, ki niso dosegle volilnega praga, se upoštevajo v nadaljnjih izračunih. Zakon namreč
izloča liste in njihove kandidate in ne volivcev, ki so zanje glasovali.

4.7 Kandidati, izvoljeni v enotah (90. in 91. člen ZVDZ)

V naslednjem koraku so nekateri kandidati izvoljeni v poslance na osnovi glasov, ki so bili podeljeni v
njihovi enoti. Postopek je opisan v 90. in 91. členu ZVDZ:

90. člen

Število mandatov, ki jih dobi posamezna lista, se ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da se
skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, deli s številom poslancev,
ki se volijo v volilni enoti, povečanim za ena, kar se zaokroži na celo število navzgor. S tem
količnikom se deli število glasov za listo.

Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je količnik vsebovan v številu glasov za listo.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lista, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka
92. člena tega zakona, mandata ne pridobi.

91. člen

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

Z liste kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega deleža glasov v skupnem
številu glasov v volilnem okraju oziroma v skupnem številu glasov v dveh volilnih okrajih.

Če sta dva kandidata dobila enak delež glasov, o izvolitvi med njima odloča žreb.

Člena opisujeta tako imenovano Droopovo metodo [1].
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4.7.1 Droopov količnik in zaokrožanje navzgor

Ker bomo imeli opravka z zaokrožanjem števil, najprej za realno število x definiramo celi del bxc kot tisto
celo število k, za katerega velja k ≤ x < k + 1,

bxc = k ⇐⇒ k ≤ x < k + 1.

Na primer b31/10c = 3, b− 23/10c = −3 in b5c = 5. Podobno definiramo zgornji celi del dxe kot tisto celo
število k, za katerega velja k < x ≤ k + 1. Pozor, v splošnem dxe ni enako bxc + 1, saj je d42e = 42 6=
43 = b42c+ 1.

Obravnavajmo sedaj splošni primer volitev, v katerih se liste potegujejo za M mandatov. V Droopovem
sistem predpišemo količnik D, ki določa, koliko glasov je vreden vsak mandat. Če je lista dobila N glasov,
ji pripada bN/Dc mandatov.

Primer 4.1. Če je količnik D = 1000 in je lista pridobila 11560 glasov, ji pripada b11560/1000c = 11
mandatov in ostane ji še 560 glasov. Če je lista pridobila 8000 glasov, ji pripada b8000/1000c = 8 mandatov
in porabila je vse glasove.

Kako izberemo primerno vrednost D? Če je prenizka, bo listam pripadalo več mandatov, kot jih je na
voljo. Da bi to preprečili ne glede na razporeditev glasov med liste, mora veljati⌊

G

D

⌋
≤M,

kar je ekvivalentno
G

M + 1
< D.

Za D je smiselno vzeti najmanjšo dopustno vrednost, da bomo podelili čim več mandatov. Če dodatno
zahtevamo še, da naj bo D celo število, zgornja neenačba za vrednost D narekuje naslednje celo število
večje od G/(M + 1), se pravi

D =

⌊
G

M + 1

⌋
+ 1. (1)

To količino imenujemo Droopov količnik. Je najmanjše celo število, ki zagotavlja, da ne glede na porazde-
litev glasov listam skupno ne pripada več mandatov, kot jih je na voljo.

ZVDZ v 90. členu Droopovega količnik (1) opiše z besedno zvezo »G/(M + 1) se zaokroži na celo število
navzgor«, kar bi lahko koga napeljalo na formulo D = dG/(M + 1)e, ki pa je napačna.

Primer 4.2. Denimo, da v neki enoti kandidirajo liste A, B in C, ki so dobile naslednje število glasov:

Lista Glasovi

A 1000
B 3000
C 8000

Skupno število glasov je 1000 + 3000 + 8000 = 12000. Če uporabimo formulo D = dG/(M + 1)e, dobimo

D =

⌈
12000

12

⌉
= d1000e = 1000.

Torej lista A dobi 1000/1000 = 1 mandat, lista B dobi 3000/1000 = 3 mandate in lista C dobi 8000/1000 = 8
mandatov, skupaj 1+ 3+ 8 = 12 mandatov. Čeprav je takšen izid malo verjeten, je nedopusten, saj je treba
v enoti izvoliti toliko poslancev, kolikor je okrajev, torej 11.
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V originalnem članku H. R. Droop [1] v angleščini zapiše »the next whole number greater than«, v
slovenščini »naslednje celo število, ki je večje«, kar je skladno z definicijo (1). Če tudi bi si nespametno
domišljali, da se zgornji in podobni primeri v praksi ne bodo zgodili, je natančna vrednost Droopovega
količnika pomembna, saj vpliva na vrednosti Droopovih ostankov, ki se uporabljajo v 92. in 93. členu ZVDZ.
In ker je dvanajstina vseh števil deljivih z 12, se bo vprašanje zaokrožanja dejansko pojavilo v praksi.

Povzemimo, kako se pravilno določi Droopov količnik na podlagi 90. člena ZVDZ. Če je v neki enoti
skupno število glasov enako G, je Droopov količnik za to enoto enak

D =

⌊
G

12

⌋
+ 1.

Vrednost D lahko opredelimo tudi kot tisto celo število, ki zadošča pogoju

0 ≤ G− (D − 1)× 12 < 12.

V programu lahko ta pogoj uporabimo za dodatno preverjanje pravilnosti izračuna, s čimer zaznamo more-
bitno numerično napako, ki bi nastopila zaradi zaokrožanja.

V programu lahko celi del izračunamo s funkcijo floor, ki jo vsebuje večina popularnih programskih
jezikov, se pravi

D = floor(N/12) + 1.

Še enkrat opozarjamo, da je 90. člen napisan tako, da bi lahko programerja navedel k izračunu Droopovega
količnika s formulo ceil(G/12), ki je napačna.

4.7.2 Število mandatov in izbor kandidatov

Podajmo računski postopek, s katerim izvolimo poslance v enotah. Droopov količnik za enoto e izračunamo
s formulo

droopovKolicnik(e) :=

⌊
glasoviEnota(e)

12

⌋
+ 1.

Število mandatov, ki jih dobi lista ` ∈ ListePrag v enoti e na osnovi 90. in 91. člena je enako

mandatiEnota(`, e) :=

⌊
glasoviLista(`, e)

droopovKolicnik(e)

⌋
.

Lista, ki ne doseže volilnega praga, ne dobi mandatov.
Nadalje 90. in 91. člen ZVDZ opredeljujeta, kateri kandidati so izvoljeni v enotah. Definirajmo popu-

larnost kandidata k kot razmerje med njegovimi glasovi in vsemi glasovi v okrajih, v katerih je kandidiral:

popularnost(k) :=
glasoviKandidat(k)∑

o∈okraji(k) glasoviOkraj(o)
.

(Če v okrajih kandidata ni bil podeljen niti en glas, dobimo neveljaven ulomek 0/0. V tem primeru za
popularnost kandidata vzamemo vrednost 0.) Za vsako listo ` ∈ ListePrag in enoto e naj bo

Kandidati(`, e) = {k ∈ Kandidati | lista(k) = ` in enota(k) = e}

množica vseh kandidatov liste ` v enoti e. Kandidate iz množice Kandidati(`, e) uredimo v padajočem
vrstnem redu glede na njihovo popularnost, nato pa izvolimo prvih mandatiEnota(`, e). Se pravi, da je
najprej izvoljen tisti kandidat k, ki ima najvišjo vrednost popularnost(k), nato kandidat z naslednjo najvišjo
vrednostjo itn.
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Lahko se zgodi, da so kandidati po popularnosti izenačeni. Težava nastopi, če moramo izmed n izena-
čenih kandidatov izbrati m poslancev, pri čemer je m < n. V tem primeru se opravi žreb, kot to predvideva
tretji odstavek 91. člena ZVDZ. Le-ta obravnava samo primer n = 2 in m = 1, a ga lahko smiselno upora-
bimo tudi v vseh ostalih izenačenih primerih.

ZVDZ ne predpisuje, kaj narediti v primeru, ko ima lista v enoti manj kandidatov, kot ji jih pripada. V
tem primeru je smiselno izvoliti vse razpoložljive kandidate.

Z opisanim postopkom za vsako enoto e in listo ` dobimo množico izvoljeniEnota(`, e), ki vsebuje tiste
kandidate iz liste `, ki so izvoljeni v enoti e na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ. Definirajmo tudi število
podeljenih mandatov liste ` v enoti e kot

podeljeniEnota(`, e) := |izvoljeniEnota(`, e)|,

pri čemer |S| označuje velikost množice S. Omenimo, da velja

podeljeniEnota(`, e) = min(|Kandidati(`, e)|,mandatiEnota(`, e)).

Nadalje definiramo še število skupno podeljenih mandatov liste ` v enotah kot

podeljeniEnota(`) :=
∑

e∈Enote podeljeniEnota(`, e)

ter število skupno podeljenih mandatov v enoti e kot

podeljeniEnota(e) :=
∑

`∈ListePrag podeljeniEnota(`, e).

4.8 Kandidati, izvoljeni po d’Hondtovi metodi (92. in 93. člen ZVDZ)

Skupno število kandidatov, ki so izvoljeni v posamezni enoti na podlagi 90. in 91. člena ZVDZ, je manjše
ali enako 11, zato v tem koraku skupaj izvolimo največ 88 poslancev. V drugem koraku izvolimo še dodatne
poslance, da dosežemo natančno 88 izvoljenih poslancev. Postopek določata 92. in 93. člen ZVDZ:

92. člen

Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se razdelijo na ravni države tako, da se listam
oziroma istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom man-
datov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni države, in številom mandatov, ki
so jih dobile v volilnih enotah.

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od vseh 88 mandatov bi pripadlo listam
oziroma istoimenskim listam sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah.
To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki
glasov, ki so jih dobile liste oziroma istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi
števili od 1 do 88 (d’Hondtov sistem).

Tiste liste oziroma istoimenske liste, ki na območju države niso dobile najmanj 4% od skupnega
števila glasov, se pri delitvi mandatov ne upoštevajo.

Mandati iz prvega odstavka tega člena se dodelijo listam oziroma istoimenskim listam po vr-
stnem redu najvišjih količnikov iz prejšnjega odstavka, pri čemer se višji količniki štejejo kot
mandati, ki jih je lista oziroma istoimenska lista prejela na podlagi 90. člena tega zakona.

Če bi kateri od list oziroma istoimenskih list pri delitvi mandatov v skladu s prvim odstavkom
tega člena pripadlo manj mandatov, kakor jih je dobila pri delitvi na ravni volilne enote, se
pri ugotavljanju, koliko mandatov bi pripadlo listam oziroma istoimenskim listam na podlagi
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seštevkov glasov na ravni države, upošteva zmanjšano skupno število mandatov, ki jih je treba
še razdeliti na ravni države.

93. člen

Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi na državni ravni, se dodelijo listam v volilnih
enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti iz 90. člena tega
zakona. Če so v volilni enoti že razdeljeni vsi mandati, se mandat dodeli listi v volilni enoti, v
kateri ima lista naslednji največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. Z liste
kandidatov so izvoljeni kandidati v skladu z 91. členom tega zakona.

Člena opisujeta d’Hondtovo metodo [2].

4.8.1 D’Hondtova metoda

Predpostavimo, da se liste potegujejo za M mandatov v državnem zboru, pri čemer podelimo mandat za
vsakih H pridobljenih glasov. Ker je treba podeliti vse mandate, moramo določiti H tako, da bo listam
skupno pripadlo natanko M mandatov, kar izrazimo z enačbo∑

`∈ListePrag

⌊
glasoviLista(`)

H

⌋
= M.

Če definiramo funkcijo f : R→ Z s predpisom

f(x) =
∑

`∈ListePrag

⌊
glasoviLista(`)

x

⌋
,

se enačba glasi f(H) = M . Da bi jo bolje razumeli, narišimo graf f v preprostem primeru.

Primer 4.3. Če imamo eno listo, ki je dobila 1000 glasov, dobimo funkcijo f(x) = b1000/xc, katere graf
je prikazan na levi strani slike 1. Vrednost f(x) narašča, ko zmanjšujemo x. Za x > 1000 lista ne dobi

100 500 1,000

0

5

10

f(x) = b1000/xc
100 500 700 1,000

0

10

20

f(x) = b1000/xc+ b700/xc

Slika 1: Graf d’Hondtove funkcije

nobenega mandata, zato je f(x) = 0. Za 500 < x ≤ 1000 listi pripada en mandat, zato je tam f(x) = 1, za
3331/3 < x ≤ 500 je f(x) = 2 in v splošnem za vsak n ∈ N in 1000/(n+ 1) < x ≤ 1000/n velja f(x) = n.

Če imamo več list, se stopničaste funkcije za posamezne liste seštejejo in spet dobimo stopničasto funk-
cijo. Primer, ko sta dve listi dobili 1000 in 700 glasov je prikazan na desni strani slike 1. Preskoki vrednosti
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so pri x = 1000/n za n ∈ N, ko prva stranka pridobi en glas več, ter pri x = 700/n, ko pridobi en glas več
druga stranka. Pri nekaterih vrednostih obe stranki hkrati pridobita en glas več, zato tam vrednost f poskoči
za 2. To se na primer zgodi pri x = 1000/10 = 700/7.

Iz zgornjega primera vidimo, da je pravzaprav pomembno le, pri katerih argumentih vrednost funkcije f
poskoči, kar pa se zgodi za vsak ` ∈ ListePrag in n ∈ N pri številu

dH(`, n) :=
glasoviLista(`)

n
,

ki ga imenujemo n-ti d’Hondtov količnik za listo `. Vrednost f(x) je namreč enaka številu d’Hondtovih
količnikov, ki so večji ali enaki x.

4.8.2 D’Hondtovo zaporedje padajočih količnikov

Mandate lahko razdelimo med liste, ne da bi eksplicitno računali vrednost f(x) tako, da zapišemo vse
d’Hondtove količnike s pripadajočimi listami v padajočem vrstnem redu količnikov:

(`1, dH(`1, n1))

(`2, dH(`2, n2))

(`3, dH(`3, n3))

...

To zaporedje imenujemo d’Hondtovo zaporedje (padajočih količnikov). V njem nastopajo samo liste, ki
so dosegle volilni prag. Nato mandate podeljujemo v vrstnem redu d’Hondtovega zaporedja, dokler ne
podelimo želenega števila mandatov M . Tak postopek je enakovreden določanju vrednosti H , pri kateri
velja f(H) = M in ki listi ` dodeli bglasoviLista(`)/Hc mandatov. Opisujeta ga 92. in 93. člen ZVDZ.

Primer 4.4. Na primer, da so liste A, B, C dosegle volilni prag in na ravni države dobile naslednje število
glasov:

Lista Glasovi

A 50000
B 30000
C 10000

Njihove d’Hondtove količnike razvrstimo v tabelo

Lista 1 2 3 4 5 6 7 . . .

A 50000 25000 16666 2/3 12500 10000 8333 1/3 7142 6/7 . . .
B 30000 15000 10000 7500 6000 5000 4285 5/7 . . .
C 10000 5000 3333 1/3 2500 2000 1666 2/3 1428 4/7 . . .
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in tvorimo d’Hondtovo zaporedje padajočih količnikov:

(A, 50000)

(B, 30000)

(A, 25000)

(A, 16666 2/3)

(B, 15000)

(A, 12500)

(A, 10000)

(B, 10000)

(C, 10000)

(A, 8333 1/3)

(B, 7500)

...

Mandate podeljujemo v naslednjem vrstnem redu: A, B, A, A, B, A, A, B, C, A, B, . . .
Vidimo, da se d’Hondtov količnik 10000 pojavi trikrat,

dH(A, 5) = dH(B, 3) = dH(C, 1) = 10000,

zato bi lahko sedmi, osmi in deveti člen uredili v kateremkoli od vrstnih redov ABC, ACB, BAC, BCA,
CAB, CBA. Vrstni red vpliva na izid! Na primer, če je treba dodeliti še osem mandatov, bo ena izmed
list izpadla, ostali dve pa bosta dobili mandat. A tudi če nobena od list ne bi izpadla, bi bil vrstni red še
vedno pomemben, saj bi določal vrstni red, po katerem izbiramo poslance, in s tem posredno tudi na enote,
iz katerih so ti poslanci izbrani.

Zakon ne predvideva, kaj storiti v primeru, ko se isti d’Hondtov količnik pojavi večkrat. Ker je za-
konodajalec v 90. in 96. členu predvidel žreb v primeru izenačenih kandidatov, bi verjetno lahko sklepali,
da se tudi v primeru izenačenih d’Hondtovih količnikov opravi žreb. Tudi v nadaljevanju bomo soočeni s
situacijami, ko je treba izbirati med izenačenimi enotami ali kandidati. V vseh primerih priporočamo, da se
opravi žreb.

4.8.3 Relativni Droopovi ostanki

Ko podeljujemo mandate po d’Hondtovi metodi, se pojavi vprašanje, v kateri enoti in kateremu kandidatu
pripada mandat. V ta namen zakon v 93. členu vpelje količino, ki jo pojasnimo v tem razdelku.

Za naravni števili n in k naj bo nmodk ostanek pri deljenju števila n s številom k, se pravi tisto naravno
število r, ki zadošča 0 ≤ r < k in za katerega je n− r deljivo s k. Na primer 15mod 4 = 3. V programskih
jezikih se namesto n mod k pogosto piše n % k.

(Relativni) Droopov ostanek liste ` v enoti e je število

droopovOstanek(`, e) :=
glasoviEnota(`, e) mod droopovKolicnik(e)

droopovKolicnik(e)
.

Njegova vrednost je med 0 in 1 in podaja relativni delež glasov, ki jih lista ` v enoti e ni porabila za
pridobivanje mandatov na osnovi 90. in 91. člena.

Primer 4.5. Na volitvah leta 2018 je bil Droopov količnik za volilno enoto Kranj enak 9589. Lista SDS je
v tej volilni enoti dobila skupno 28958 glasov. Ker je 28958 mod 9589 = 191, je relativni Droopov ostanek
liste SDS v Kranju enak 191/9589 ≈ 0,0199186568.
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4.8.4 Dodeljevanje mandatov po vrstnem redu d’Hondtovih zaporedja

V naslednji fazi listam podeljujemo dodatne mandate v vrstnem redu d’Hondtovega zaporedja padajočih
količnikov (četrti odstavek 92. člena). Pred tem smo že opravili podeljevanje mandatov v enotah na podlagi
90. in 91. člena, glej §4.7.

Definirajmo število d’Hondtovih mandatov liste `, katere začetna vrednost nastavimo na 0,

dhondtoviMandati(`) := 0.

V nadaljevanju bomo te količine povečevali za ena in z njimi šteli, kolikokrat se je vsaka lista že pojavila v
d’Hondtovem zaporedju.

Definirajmo še skupno število dodeljenih mandatov liste ` v enoti e, katere začetna vrednost je enaka
podeljeniEnota(`, e),

podeljeniSkupno(`, e) := podeljeniEnota(`, e).

V nadaljevanju bom to količino povečali za ena vsakič, ko bo lista ` v enoti e prejela nov mandat.
Po vrsti obdelamo vsak člen (`i, dH(`, ni)) d’Hondtovega zaporedja:

1. Če je skupno število podeljenih mandatov enako 88, se pravi∑
`∈ListePrag

∑
e∈Enote podeljeniSkupno(`, e) = 88,

postopek zaključimo.

2. Denimo, da je naslednji člen v d’Hondtovem zaporedju (`i, dH(`i, ni)), kar pomeni, da listi `i pripada
mandat. Najprej povečamo dhondtoviMandati(`i) za ena,

dhondtoviMandati(`i)← dhondtoviMandati(`i) + 1.

Če je dhondtoviMandati(`i) ≤ podeljeniEnota(`i), je ta mandat `i že dobila na osnovi 90. člena
(četrti odstavek 92. člena), zato nadaljujemo z naslednjim členom v d’Hondtovem zaporedju.

Če je dhondtoviMandati(`i) > podeljeniEnota(`i), pripada listi `i nov mandat, ki ga podelimo, kot
je to opisano v nadaljevanju.

3. V tem koraku določimo enoto in znotraj nje kandidata liste `i, ki dobi mandat. Ravnamo se po
93. členu ZVDZ, ki predpisuje, da je treba mandate razvrščati enakomerno po enotah in najprej v
enote z višjim relativnim Droopovim ostankom. Se pravi, da najprej izberemo enoto z najvišjim
ostankom, nato tisto z naslednjim najvišjim ostankom itn. Če na ta način vsaka enota dobi mandat,
postopek ponovimo, začenši spet pri enoti z najvišjim ostankom. Pri izbiri moramo dodatno paziti, da
dodeljujemo mandate samo v enotah, ki še nimajo izvoljenih 11 poslancev.

Opisani postopek lahko računsko izvedemo na naslednji način. Za vsako enoto e definiramo prioriteto

p(e) := (podeljeniSkupno(`i, e)− podeljeniEnota(`i, e), droopovOstanek(`i, e, )).

Količina p(e) je urejeni par, v katerem je prva komponenta celo število in druga komponenta ulomek.
Prioritete uredimo leksikografsko, pri čemer prvo komponento uredimo v rastočem in drugo v pada-
jočem vrstnem redu. Na primer, prioriteta (0, 1/7) je višja od prioritete (1, 4/5), ker je 0 < 1, in (1, 3/4)
višja od (1, 2/3), ker sta prvi komponenti izenačeni in je 3/4 > 2/3.

Naj bo E množica vseh enot e, ki zadoščajo pogojema

• v enoti e so še na voljo mandati, se pravi
∑

`∈ListePrag podeljeniSkupno(`, e) < 11, in
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• v enoti e je na voljo še kak neizvoljeni kandidat liste `i.

Če je E prazna, lista `i nima primernega kandidata, zato nadaljujemo z naslednjim členom v zapo-
redju.

Če je E neprazna, izberemo tisto enoto e ∈ E, ki ima najvišjo prioriteto p(e). Če je takih enot več,
opravimo žreb. Nato v izbrani enoti e izvolimo tistega še neizvoljenega kandidata k liste `i, ki ima
največjo vrednost popularnost(k). Če je takih kandidatov več, opravimo žreb. S tem smo podelili
listi `i mandat v enoti e, zato povečamo podeljeniSkupno(`i, e) za ena,

podeljeniSkupno(`i, e)← podeljeniSkupno(`i, e) + 1.

Zgornji postopek upošteva peti odstavek 92. člena. Če je namreč podeljeniEnota(`i) večje od števila
mandatov, ki listi pripadajo po d’Hondtovem sistemu, pogoj dhondtoviMandati(`i) ≥ podeljeniEnota(`i)
iz druge točke ne bo izpolnjen in listi ne bomo dali nobenih dodatnih mandatov. Hkrati pa se bo število
mandatov, ki so na voljo za ostale stranke, ustrezno zmanjšalo, saj se postopek ustavi takoj, ko je zasedenih
vseh 88 poslanskih mest.

4.9 Volitve predstavnikov narodnih skupnosti (96. člena ZVDZ)

Izračun izidov volitev poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti ureja 96. člen ZVDZ:

96. člen

Za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti je izvoljen tisti kandidat, ki je
dobil največje število glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako največje število
glasov, med njimi o izvolitvi odloči žreb. Žreb opravi volilna komisija posebne volilne enote ob
navzočnosti kandidatov oziroma njihovih predstavnikov.

Volilni izid iz prejšnjega odstavka ugotovi volilna komisija posebne volilne enote. O tem in o
svojem delu sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik in drug
volilni material pošlje državni volilni komisiji.

Vidimo, da je postopek izbire v tem primeru povsem preprost in da ne zahteva nobenega računanja.
Izbere se tistega kandidata, ki je dobil največje število glasov. Če je več kandidatov izenačenih, se izbere
enega od njih z žrebom.
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Ljubljana, 4. februar 2022 

Dušan Vučko, direktor 
Državna volilna komisija 
Slovenska cesta 54 
1000 Ljubljana 

Ugotovitveni sklepi o analizi Zakona o volitvah v državni zbor 

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je po naročilu Državne volilne komisije izdelala 
neodvisno analizo Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ), v kateri je proučila matematične in računske 
postopke za ugotavljanje izida volitev v državni zbor. Analizo je opravil prof. dr. Andrej Bauer s Fakultete 
za matematiko in fiziko. V tem dopisu povzemamo glavne ugotovitve. 

Izdelali smo podrobno matematično poročilo o ugotavljanju izidov volitev na podlagi ZVDZ, referenčni 
program za izračun izidov ter stresne teste za preverjanje pravilnosti programske opreme za računanje 
izidov. Poročilo je prejel g. Dušan Vučko, referenčni program in stresne teste pa je za Državno volilno 
komisijo prevzelo podjete Genis d.o.o. in jih predalo v SVN imenik Državne volilne komisije. 

Sklep 1: ZVDZ nedvoumno opredeljuje postopek za izračun izidov volitev v državni zbor, pri čemer 
opozarjamo: 

1. V opisu Droopovega količnika v 90. členu ZVDZ je treba pravilno razumeti besedno zvezo
»zaokroži na celo število navzgor« kot »naslednje celo število, ki je večje«.

2. V nekaterih malo verjetnih primerih bi se lahko zgodilo, da je treba izbirati med več izenačenimi
kandidati ali listami, čeprav ZVDZ teh primerov ne zazna in ne predpisuje, kako ravnati. Ker v
90. in 96. členu ZVDZ za izenačene kandidate predvideva izbiro z žrebom, predlagamo, da se tudi
v vseh ostalih izenačenih primerih uporabi žreb.

Sklep 2: Primerjali smo tri izračune izidov predčasnih volitev v državni zbor 2018: 
1. Zapisnik o ugotovitvi izida predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

(Uradni list RS, št. 41/2018),
2. izračun, opravljen z referenčnim programom in
3. izračun, opravljen z informacijskim sistemom isDVK, ki ga je izdelal konzorcij podjetij

Genis d.o.o. in SRC d.o.o.
 

Ugotovili smo, da se vsi izračuni ujemajo. 

Sklep 3: Opravili smo stresne teste, s katerimi smo primerjali izračune referenčnega programa z izračuni 
informacijskega sistema isDVK. Ugotovili smo, da se rezultati izračunov ujemajo. 

Prof. dr. Tomaž Košir, dekan 
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N A V O D I L O 
za delo volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na rednih volitvah  

v Državni zbor Republike Slovenije 
24. aprila 2022 

 
I. UVOD 
 
Na podlagi Odloka o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/22) bodo 

24. 4. 2022 na območju Republike Slovenije redne volitve poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.   
Glasovanje bo potekalo na približno 3.000 voliščih. Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, zato opozarjamo 

na njihove temeljne naloge.  
Pri organizaciji in delu na voliščih ter poteku glasovanja se uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor 

(Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ), ki v IX. 
poglavju (63. do 86. člen) ureja glasovanje na voliščih. 

Pravico voliti (aktivna volilna pravica) in biti voljen (pasivna volilna pravica) za poslanca ima državljanka oziroma 
državljan (v nadaljnjem besedilu: državljan RS), ki je na dan glasovanja že dopolnil osemnajst let starosti. 

 
II. POJEM, SESTAVA IN DELO VOLILNEGA ODBORA 
 
1.0 Pojem 
Volilni odbor je organ, ki na dan glasovanja na volitvah vodi glasovanje na volišču in po končanem glasovanju 

ugotovi izid glasovanja na volišču. 
 
1.1 Sestava 
Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki.  
Odločbo o imenovanju volilnega odbora izda okrajna volilna komisija in jo vroči predsedniku ter vsem članom in 

njihovim namestnikom. 
Član volilnega odbora mora imeti stalno prebivališče na območju okraja.  
Član volilnega odbora ne more biti oseba, ki je kandidat, predstavnik kandidata ali njegov zaupnik.  
  
1.2 Sklepčnost 
Pri delu volilnega odbora morajo biti ves čas navzoči predsednik volilnega odbora ali njegov namestnik ter 

člani ali njihovi namestniki. Volilni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki. Če take 
sklepčnosti ni mogoče zagotoviti, je volilni odbor sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči katerikoli 
namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ). Volilni odbor odloča z 
večino glasov vseh članov. Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, odloči glas 
predsednika volilnega odbora. Če volilni odbor pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno potrebna za izvedbo 
volitev, odloči predsednik volilnega odbora (28. člen ZVDZ).  

Delo v volilnem odboru je častna funkcija. Člani volilnega odbora jo morajo opravljati vestno in odgovorno. 
Delovati morajo samo na podlagi zakona, drugih predpisov in navodil volilne komisije, neodvisno od kakršnihkoli 
drugih navodil. 

 
2.0 Zaupniki 
Pri delu volilnega odbora je lahko navzoč zaupnik liste kandidatov. Zaupnik lahko spremlja delo volilnega 

odbora v vseh fazah, od priprave volišča do konca dela volilnega odbora. Na nepravilnosti opozori predsednika 
volilnega odbora ali drugega člana volilnega odbora, če predsednik ni navzoč, ne sme pa se kakorkoli vmešavati v 
delo volilnega odbora in dajati pojasnil ali navodil volivcem ipd. (77. člen ZVDZ). 

Če se zaupnik z odločitvijo predsednika ne strinja, lahko zahteva, da se njegovo opozorilo in odločitev 
predsednika vpišeta v zapisnik. Če zaupnik moti normalni postopek glasovanja in s tem red na volišču, ga volilni 
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odbor lahko odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik, z natančno navedbo okoliščin. Če je potrebno, se zaradi 
tega lahko prekine glasovanje. 

Člani volilnih organov ne morejo biti zaupniki.  
 
2.1 Potrdilo zaupnika 
Zaupniki bodo imeli posebna potrdila, ki jih bo izdala okrajna volilna komisija. Na potrdilu bo pisalo, čigav 

zaupnik je in za katero volišče. 
Pri predsedniku volilnega odbora se zaupnik izkaže s potrdilom okrajne volilne komisije in z osebnim 

dokumentom, ki izkazuje njegovo istovetnost. 
Na zahtevo vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, ki so pomembne za potek 

glasovanja, njegovo posebno mnenje ali pripombe k zapisniku (drugi odstavek 80. člena ZVDZ). 
 
2.2. Položaj članov volilnih komisij 
Člani volilnih komisij imajo v času, ko se nahajajo na volišču, v odnosu do volilnih odborov enak položaj kot 

zaupniki.  
Član volilne komisije ima pravico biti navzoč pri delu volilne komisije nižje stopnje ali volilnega odbora, spremljati 

in nadzorovati njihovo delo ter jih opozarjati na morebitne nepravilnosti.  
Člani državne volilne komisije so lahko navzoči pri delu volilnih komisij volilnih enot, okrajnih volilnih komisij in 

volilnih odborov. 
Člani volilnih komisiji volilnih enot so lahko navzoči pri delu okrajnih volilnih komisij in volilnih odborov na 

območju svoje volilne enote. 
Člani okrajnih volilnih komisij so lahko navzoči pri delu volilnih odborov na območju svojega volilnega okraja.  
Član Državne volilne komisije se pri volilni komisiji ali volilnem odboru izkaže s službeno izkaznico, ostali člani 

volilnih komisij pa z odločbo o imenovanju ali s potrdilom, ki ga izda volilna komisija in z osebnim dokumentom.  
Službena izkaznica vsebuje navedbo izdajatelja (Republika Slovenija - Državna volilna komisija), fotografijo 

člana Državne volilne komisije, ime in priimek ter navedbo funkcije, registrsko številko ter pomanjšan faksimile žiga 
Državne volilne komisije. 

 
3.0 Brez obeležij na volišču 
Niti člani volilnega odbora niti zaupniki ne smejo nositi nobenih znakov ali simbolov strank, pa tudi ne priponk, 

nalepk ipd. z imeni list kandidatov. Na opozorilo predsednika volilnega odbora morajo morebitne znake ali simbole 
strank oziroma druge znake iz prejšnjega stavka takoj odstraniti. 

Če se na zgradbi ali na prostoru pred zgradbo, v kateri je volišče, nahajajo predmeti (na primer plakati), ki so bili 
uporabljeni za namene volilne kampanje, naj jih volilni odbor odstrani na način, da jih ne poškoduje (prekrije, 
prelepi).  

Če volilni odbor sam ne more odstraniti (prelepiti) predmetov, ki so bili uporabljeni v času volilne kampanje, naj 
o tem obvesti bodisi okrajno volilno komisijo bodisi upravnika zgradbe, lahko pa tudi pristojni upravni organ 
(dežurno službo MNZ, ki spremlja morebitne kršitve Zakona o volilni in referendumski kampanji). 

  
3.1. Izobraževanje volilnih odborov 
Okrajna volilna komisija je dolžna zagotoviti izobraževanje članov volilnih odborov, in sicer najmanj za 

predsednika in namestnika predsednika, ki sta se dolžna tega izobraževanja tudi udeležiti. 
OVK mora pri izvedbi usposabljanja in na dan glasovanja predsednika volilnega odbora posebej opozoriti, da 

mora po oddaji volilnega gradiva OVK in vpisu izidov volitev na volišču v informacijski sistem za podporo 
ugotavljanja izida volitev, ki ga opravi OVK, preveriti izide volitev na svojem volišču, če so objavljeni izidi volitev na 
posebni spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora.  

Članice in člani volilnih odborov se morajo tudi poučiti o možnosti in načinu uporabe pripomočka za glasovanje 
slepih in slabovidnih oseb (šablona za slepe) ter šablone za zakritje osebnih podatkov drugih volivcev pri podpisu v 
volilni imenik. 

 
III. NALOGE VOLILNEGA ODBORA NA DAN PRED GLASOVANJEM 
 
4.0 Volilni odbor se sestane dan pred glasovanjem 
Volilni odbor mora organizirati volišče na dan pred glasovanjem tako, da se bo na volišču naslednjega dne 

lahko nemoteno začelo glasovanje. V ta namen se mora na dan pred glasovanjem sestati v prostoru, kjer bo 
glasovanje, v času, ki ga določi predsednik volilnega odbora, in v skladu z navodili pristojne volilne komisije. Volilni 
odbor mora biti v tem prostoru v času, ko bo dostavljeno na volišče volilno gradivo. 
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4.1 Prevzem gradiva 
Vsak volilni odbor prevzame na volišču s potrdilom gradivo od volilne komisije. Če je na volišču več volilnih 

odborov, prevzame vsak volilni odbor gradivo za glasovanje, za katerega je zadolžen. 
V gradivo spadajo zlasti: 
– ena ali več glasovalnih skrinjic, 
– zadostno število glasovnic, 
–  zadostno število glasovnic za volitve poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, 
– en potrjen splošni volilni imenik, v katerem morajo biti vpisani vsi volilni upravičenci, ki imajo pravico 

glasovati na tem volišču in imajo stalno prebivališče na območju volišča, 
–  dodatek k volilnemu imeniku, v katerega so vpisani vsi volivci, ki imajo pravico voliti poslanca madžarske 

oziroma italijanske narodne skupnosti, 
– odločbo o imenovanju volilnega odbora, ki vsebuje ime, priimek, funkcijo posameznega člana volilnega 

odbora, 
– identifikacijske kartice (ime, priimek, funkcija), 
– obrazci zapisnikov, pomožni obrazci, ovojnice in drug, predvsem tehnični material, ki ga volilni odbor 

potrebuje pri svojem delu (lepilni trak, papir itd. -  66. člen ZVDZ). 
 

4.2 Ureditev prostora 
Vsak volilni odbor mora pregledati glasovalno skrinjico, ki jo je prevzel (ali je prazna in nepoškodovana). Nato 

volilni odbor pregleda ureditev volišča. Na primernem prostoru je treba postaviti glasovalne skrinjice in na vidno 
mesto obesiti razglase. Razglasi se nalepijo, po možnosti, znotraj pregrad ipd. Pripraviti je treba mizo za volilni 
odbor in ustrezno pripraviti prostore na volišču, kjer bodo volivci izpolnjevali glasovnice. Ti prostori naj bodo 
ustrezno oddaljeni od volilnega odbora in urejeni tako, da bo vsakomur zagotovljena tajnost glasovanja (na 
način, da nihče ne more opazovati volivcev pri izpolnjevanju glasovnic). 

Ko so volišča pripravljena v skladu s temi navodili, sestavi vsak volilni odbor zapisnik o delu volilnega odbora na 
dan pred glasovanjem, ki ga dobi hkrati z drugim volilnim gradivom. Delo volilnega odbora na dan pred 
glasovanjem na volitvah je s tem končano. Preden odidejo člani volilnega odbora z volišča, morajo volišče 
primerno zavarovati (zapreti okna, zakleniti vrata ipd.). 

Pri vseh navedenih opravilih so lahko navzoči tudi zaupniki. 
 
IV. NALOGE VOLILNEGA ODBORA NA DAN GLASOVANJA 
 
5.0 Pred začetkom glasovanja 
Na dan glasovanja vodi volilni odbor glasovanje in po končanem glasovanju ugotavlja izid glasovanja na volišču. 
Na dan glasovanja se zbere volilni odbor najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja v prostoru, ki je določen 

za glasovanje, in se prepriča, ali je na volišču vse ustrezno pripravljeno. Na volišču je treba, poleg razglasa, na 
vidnem mestu namestiti tudi odločbo o imenovanju volilnega odbora za to volišče, ki jo je v ta namen volilni odbor 
prejel od okrajne volilne komisije  ter vsebuje imena, priimke in funkcijo posameznega člana volilnega odbora. Prav 
tako si morajo člani volilnega odbora pripeti identifikacijske kartice. Volilni odbor mora ponovno pregledati, ali je 
glasovalna skrinjica prazna in nepoškodovana. Nato skrinjico zapre s posebnimi varnostnimi nalepkami ali s 
posebnim lepilnim trakom. Volilni odbor postavi škatlo oziroma posodo s pisali na mizo, za katero sedi volilni odbor, 
oziroma na mesto, kjer se bo volivec podpisal v volilni imenik. Škatlo oziroma posodo, v katero bodo volivci odložili 
uporabljena pisala po glasovanju, je treba postaviti na vidno mesto, da bo lahko vsak volivec po končanem 
glasovanju tja odložil uporabljeno pisalo. Volilni odbor potem sestavi zapisnik, v katerem navede, v kakšnem stanju 
je našel prostor volišča in volilno gradivo. 

Volilni odbor ponovno prešteje glasovnice in jih primerja s številom glasovnic, ki jih je prejel od okrajne volilne 
komisije. 

Opomba: Po določbi 66. člena ZVDZ lahko volilni odbor prevzame volilno gradivo najkasneje pol ure pred 
začetkom glasovanja, če ga ni prevzel že prej.  

Predsednik volilnega odbora nato razglasi, da se glasovanje začne. 
Če je slabo vreme, volilni odbor na vhode nalepi opozorilo »POZOR – MOKRA TLA« ipd. 
 
6.0 Delo volilnega odbora na glasovanju 
 
6.1 Čas glasovanja 
Glasovanje se praviloma začne ob 7. uri in traja do 19. ure. Volilni odbor lahko v dogovoru s pristojno volilno 

komisijo določi, da traja glasovanje najmanj 12 ur tudi v drugem času, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje 
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati (npr. zaradi izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče ipd.). Vendar se 
glasovanje ne more začeti pred 4. uro zjutraj in ne končati po 23. uri. O tem, da se bo glasovanje na volišču 
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končalo po 19. uri (ali začelo pred 7. uro zjutraj), mora okrajna volilna komisija obvestiti predstavnike list kandidatov 
ali zaupnike ter Državno volilno komisijo takoj, ko je bila sprejeta takšna odločitev.  

 
6.2 Vzdrževanje reda na volišču 
Predsednik volilnega odbora v sodelovanju z drugimi člani odbora skrbi za vzdrževanje reda in miru med 

glasovanjem. Če je potrebno, zahteva predsednik volilnega odbora pomoč policije. Dokler so policisti na volišču, so 
pod vodstvom predsednika volilnega odbora in je glasovanje prekinjeno. Razen policistov, ki jih je predsednik 
volilnega odbora poklical za vzdrževanje reda, ne sme nihče priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem (prvi in 
tretji odstavek 78. člena ZVDZ). 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. 
O odstranitvi zaupnika mora odločiti volilni odbor. 

 
6.3 Navzočnost članov volilnega odbora med glasovanjem 
Ker volilni odbor dela in odloča, kot je bilo že omenjeno, le v polni sestavi, morajo biti ves čas glasovanja 

navzoči predsednik ter dva člana volilnega odbora oziroma njihovi namestniki. Če je torej član volilnega odbora za 
nekaj časa odsoten, ga mora zamenjati njegov namestnik ali katerikoli drug namestnik (77. člen ZVDZ). 
Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ).  

 
7.0 Glasovanje  
Na volišče, na katerem se glasuje, vstopajo volivci posamično. Na volišču je lahko samo en volivec. Volilni 

odbor volivce opozarja, da morajo po končanem glasovanju odložiti pisala v za to namenjeno škatlo oziroma 
posodo. 

Na volišče, na katerem se glasuje, vstopajo volivci drug za drugim. Na volišču je lahko toliko volivcev, da je 
zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 m. Na volišču ne sme biti hkrati več volivcev, kot je glasovalnih mest 
(pregrajenih prostorov, boksov ipd.).  

 
7.1 Glasuje se samo osebno 
Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu, torej tudi ni dovoljeno glasovanje za 

družinske člane. Tako dejanje bi bilo namreč zloraba volilne pravice, ki je po določbi 152. člena Kazenskega 
zakonika kaznivo dejanje. 

 
7.2 Glasovanje invalidov, nepismenih oseb ipd. 
Kdor zaradi telesne hibe, ker je denimo slep, brez roke ipd., ali ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot 

je predpisano, ima pravico, da pripelje s seboj pred volilni odbor osebo, ki namesto njega, vendar po njegovem 
navodilu, izpolni glasovnico in jo odda v glasovalno skrinjico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 
Volivcu, ki izrazi željo, da bi za glasovanje uporabil šablono za slepe, se mu šablona izroči in obenem tudi pojasni, 
kako se uporablja.  

Če glasuje volivec, ki je v invalidskem vozičku in zaradi višine mize, na kateri je glasovalna skrinjica, ne doseže 
odprtine na glasovalni skrinjici, mora volilni odbor skrinjico premakniti na tako višino, da volivec odprtino na 
glasovalni skrinjici doseže in glasovnico odda.  

 
7.3 Ugotovitev istovetnosti volivca in podpis v volilni imenik 
Glasuje se na podlagi vpisa v volilni imenik.  
Ko stopi volivec v prostor, kjer se glasuje, gre k mizi volilnega odbora. Predsednik volilnega odbora ugotovi 

istovetnost osebe, ki hoče glasovati. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega dokumenta, ki izkazuje 
osebne podatke volivca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itd. - pri čemer ni nujno, da je osebni 
dokument na dan glasovanja še veljaven) ali na drug način. Drug način ugotavljanja istovetnosti je zlasti v tem, da 
bodisi predsednik bodisi kakšen član volilnega odbora osebno pozna volivca. V takem primeru ugotavljanja 
istovetnosti se v rubriko »opombe« volilnega imenika vpiše npr. »osebno znan«. 

Nato predsednik ali član volilnega odbora ugotovi, ali je volivec vpisan v volilni imenik. Če je vpisan, obkroži 
predsednik ali član njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval (71. člen ZVDZ).  

Volivci, ki imajo pravico voliti poslanca madžarske oziroma italijanske narodne skupnosti, imajo v rubriki 
»opombe« vpisano tudi opombo »madz« oziroma »ital«. Ti volivci se podpišejo tudi v dodatek k volilnemu imeniku.  

Volivcu se pokaže škatla oziroma posoda, iz katere vzame pisalo, s katerim se podpiše v volilni imenik, in z 
istim pisalom volivec tudi glasuje. Na glasovalnem mestu (za pregradami, zasloni) ni pisal, saj volivec po 
glasovanju pisalo odloži v škatlo, ki je namenjena uporabljenim pisalom. 

Pred podpisom volivca v volilni imenik je potrebno volilni imenik obrniti proti volivcu, da se ta lahko nemoteno 
podpiše, in prekriti osebne podatke drugih volivcev (s šablono), in sicer tako, da volivec pri podpisu vidi samo 
lastne osebne podatke. 
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Volivec se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega odbora nato 
preveri, ali se je volivec podpisal na pravo mesto, in šele potem se volivcu izroči glasovnica. Volivcem, ki so se 
podpisali v dodatek k volilnemu imeniku, se izroči tudi ustrezna glasovnica (volivcem, ki imajo opombo »madz«, 
dvojezična glasovnica za izvolitev poslanca predstavnika madžarske narodne skupnosti, in volivcem, ki imajo 
opombo »ital«, glasovnica za izvolitev poslanca predstavnika italijanske narodne skupnosti). 

Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more podpisati zaradi telesne hibe 
ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilni odbor to posebej označi v volilnem imeniku, in sicer v prostoru, 
ki je namenjen podpisu volivca (naredi oznako NMP). 

 
7.4 Statistični podatki po spolu in starosti 

V volilnem imeniku je v opombah, pri vsakem volivcu, opredeljena starostna skupina z oznakami od 1 do 4, pri 
čemer imajo oznake naslednji pomen:  

1. starostna skupina  - od 18 do 30 let 
2. starostna skupina  - od 31 do 45 let 
3. starostna skupina  - od 46 do 60 let 
4. starostna skupina  - od 61 let in več 
 
Statistika se spremlja na naslednji način: 

Ko predsednik volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca, članu volilnega odbora, ki spremlja statistične 
podatke, sporoči, v katero starostno skupino volivec sodi. Član volilnega odbora na pripomočku v ustreznem 
prostoru zabeleži spol in starostno skupino volivca (črtice, kljukice ipd.). 

Volilni odbor lahko statistične podatke na podlagi volilnega imenika ugotovi tudi po končanem glasovanju in le-te 
ustrezno zapiše v zapisnik o delu volilnega odbora. 

7.5 Oseba, ki ni vpisana v volilni imenik 
Če pride na volišče oseba, ki ni vpisana v volilnem imeniku za to volišče, pa iz osebnega dokumenta izhaja, da 

stalno prebiva na območju volišča, jo predsednik ali član volilnega odbora napoti k pristojnemu upravnemu organu, 
ki vodi register prebivalstva oziroma je sestavil volilni imenik (na upravno enoto, krajevni urad). Če bo upravni 
organ ugotovil, da ima oseba po stalni evidenci volilne pravice na tem volišču volilno pravico in da je bila pri 
sestavljanju volilnega imenika pomotoma izpuščena, bo izdal potrdilo. S takšnim potrdilom lahko volivec glasuje, 
potrdilo pa mora izročiti predsedniku ali članu volilnega odbora. Samo v tem primeru lahko volivec glasuje na 
volišču tudi, če ni vpisan v volilnem imeniku. Njegovo glasovanje se vpiše na ustreznem mestu zapisnika o delu 
volilnega odbora, potrdilo pa priloži zapisniku (peti odstavek 71. člena ZVDZ). Volivci, ki so spremenili stalno 
prebivališče po zaključku volilnih imenikov (15 dni pred dnem glasovanja), glasujejo na volišču, na katerem 
so na ta dan imeli stalno prebivališče (prejšnje volišče). Volilni odbor takega volivca napoti na prejšnje 
volišče, kjer bo lahko glasoval.  

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki 
so se izkazale s potrdili. Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo glasovati, kakšno 
pripombo, se ta vpiše v zapisnik. Volilni odbor ne sme dovoliti glasovanja nikomur, ki ni vpisan v volilni 
imenik, razen v primeru iz prejšnjega odstavka (preselitev po zaključku volilnih imenikov). 

 
7.6 Oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo  
Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem imenu že obstaja podpis 

volivca, se njen priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča in morebitna izjava vpišejo v zapisnik. Glasovati pa ji 
volilni odbor ne dovoli (72. člen ZVDZ).  

 
7.7 Volivci, ki glasujejo po pošti, na predčasnem glasovanju, na domu oz. na diplomatskem 
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini  
Če hoče glasovati oseba, pri kateri je v rubriki »opombe« označba, da je že glasovala predčasno ali da glasuje 

po pošti, na domu oziroma na volišču, ki je namenjeno volivcem za glasovanja zunaj okraja stalnega prebivališča 
(t. i. OMNIA volišče), ali na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu (DKP), se njeno osebno ime, prebivališče in 
izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli (preprečevanje večkratnega glasovanja – tretji 
odstavek 72. člena ZVDZ).  

 
7.8 Glasovanje na domu 
Če je okrajna volilna komisija obvestila volilni odbor, da so na območju volišča volivci, ki se ne morejo osebno 

zglasiti na volišču zaradi bolezni, in je bilo volilni komisiji sporočeno, da želijo glasovati, mora predsednik volilnega 
odbora določiti najmanj dva člana odbora, ki se napotita k tej osebi in ji odneseta glasovnico na dom. Skupaj z 
glasovnico ji izročita tudi ovojnico. Ko volivec opravi glasovanje, prepogne glasovnico, jo vloži v ovojnico in 
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ovojnico zalepi ter jo izroči članom(a) volilnega odbora.  
Člana volilnega odbora zabeležita, kdaj sta bila pri volivcu, kdo je bil še navzoč poleg volivca ter morebitne 

druge okoliščine. Volivca opozorita na to, da se glasuje osebno. Če volivec glasuje s pomočjo tretje osebe, se to 
zabeleži (to ne smejo biti člani volilnega odbora). Volivec se podpiše na obrazec zapisnika o glasovanju na domu 
ali v seznam volivcev, ki so vložili zahtevo za glasovanje na domu in ki ga je volilni odbor prejel od okrajne volilne 
komisije. Ko se člani volilnega odbora vrnejo na volišče, se v volilnem imeniku obkroži oseba, ki je glasovala na ta 
način, člani odbora odprejo ovojnico in prepognjeno glasovnico spustijo v volilno skrinjico med druge glasovnice 
(83. člen ZVDZ). Obrazec se priloži zapisniku, v zapisnik pa se vpiše ime in priimek volivca, ki je glasoval na domu. 

Opozarjamo, da gredo člani volilnega odbora lahko na dom k volivcu samo po obvestilu volilne komisije, če je 
družinski član ali drug volivec prenesel prošnjo volivca, ki ne more glasovati, da bi glasoval na naveden način, in 
sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja. Tudi ti volivci glasujejo osebno. Če zaradi fizične nesposobnosti sami 
ne morejo izpolniti glasovnice, lahko namesto njih, vendar po njihovih navodilih, izpolni glasovnico druga oseba, ki 
ni član volilnega odbora. 

 
7.9 Pojasnilo volivcu o tehničnih vidikih glasovanja 
Člani volilnega odbora morajo volivcu na njegovo zahtevo ponovno pojasniti, kako se glasuje. Pri tem se ne 

sme na nikakršen način vplivati na odločitev volivca pri glasovanju. Upoštevati je treba, da je navodilo za 
glasovanje napisano na glasovnici, in sicer:  

»Glasuje se samo za enega/eno kandidata/kandidatko tako, da se obkroži zaporedna številka ob imenu liste, ki 
je pred imenom in priimkom kandidata/kandidatke.« 

Navodilo na glasovnici za volitve poslanca madžarske oziroma italijanske narodne skupnosti: 
»Glasuje se samo za enega/eno kandidata/kandidatko tako, da se obkroži zaporedna številka, ki je pred 

imenom in priimkom kandidata/kandidatke«. 
Člani volilnega odbora ves čas nadzorujejo oddajo glasovnic v volilno skrinjico in beležijo število volivcev, ki 

glasovnic niso oddali.  
 
8.0 Neuporabna ali poškodovana glasovnica 
Glasovnico, ki ni uporabna (nepotiskana ali s slabo vidnim tiskom), odbor zamenja z drugo. Enako ravna tudi, 

če volivec nenamerno poškoduje glasovnico, ki je še ni izpolnil. To vpiše v zapisnik, poškodovana glasovnica pa se 
priloži k zapisniku ter po končanem glasovanju k neuporabljenim glasovnicam.  

Če volivec izjavi, da »se je zmotil«, in želi novo glasovnico, mu je volilni odbor ne sme izročiti; volivca naj pouči, 
kako naj jasno odpravi svojo prvotno zmotno odločitev (prekriža krogec okoli številke, ki ne izraža njegove volje in 
obkroži številko pred imenom kandidata, za katerega glasuje). Popravek se lahko upošteva samo v primeru, če je 
glasovanje opravljeno z obkrožitvijo zaporedne številke.  

 
9.0 Prekinitev glasovanja 
Glasovanje poteka nepretrgoma ves dan, torej praviloma od 7. do 19. ure. Glasovanje se sme prekiniti samo, če 

bi na volišču prišlo do kršitve javnega reda in miru ali do kakšnih drugih izrednih okoliščin, zaradi česar bi bila 
onemogočena izvedba glasovanja. V takem primeru volilni odbor prekine glasovanje za toliko časa, dokler se 
ponovno ne vzpostavi red. Zakaj je bilo glasovanje prekinjeno in za koliko časa, se vpiše v zapisnik. Če je bilo 
glasovanje prekinjeno za več kot eno uro, se glasovanje lahko ustrezno podaljša za določen čas po 19. uri. 

 
10.0 Konec glasovanja 
Ob 19. uri (oziroma ko preteče kasneje določen čas za potek glasovanja) volilni odbor zapre volišče. Volivci, ki 

so takrat na volišču, kjer se glasuje, ali pred njim, smejo še glasovati. 
 
11.0 Zapisnik o poteku glasovanja 
O poteku glasovanja vodi volilni odbor zapisnik. V zapisnik se vpišejo sproti vsi dogodki, ki so pomembni za 

glasovanje, zlasti pa tisti, ki so omenjeni v tem navodilu (osebe, ki volijo s potrdili, neredi, prekinitve glasovanja, 
prisotni zaupniki, obiski novinarjev, tujih delegacij ipd.). Vsak član volilnega odbora lahko zahteva, da se vpišejo v 
zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. 

 
12.0 Vmesna ugotovitev udeležbe 
Volilni odbor ob 11. in 16. uri ugotovi udeležbo na volišču. To se ugotovi tako, da volilni odbor ugotovi skupno 

število volivcev, vpisanih v volilni imenik, in število volivcev, ki so do 11. oziroma do 16. ure glasovali na volišču. 
Podatek o udeležbi takoj sporoči okrajni volilni komisiji na način, ki ga je ta določila. Volilni odbor pri ugotovitvi 
udeležbe (število volivcev, ki so glasovali) ne upošteva volivcev, ki so glasovali predčasno, ki glasujejo po pošti 
ipd., temveč samo volivce, ki so dejansko prišli na volišče. 
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13.0 Zvočno/avdio in slikovno/video snemanje 
V času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno/avdio oziroma slikovno/video snemanje drugega ali narediti 

slikovnega posnetka osebe brez njenega soglasja (v nadaljevanju: avdiovizualno snemanje), razen predstavnikom 
medijev za potrebe obveščanja javnosti o poteku glasovanja. Ob prihodu na volišče mora predstavnik medija o 
avdiovizualnem snemanju obvestiti predsednika volilnega odbora. Avdiovizualno snemanje lahko traja krajši čas, 
pri tem pa se ne sme snemati volivca/volivke brez njegovega/njenega soglasja na način, da bi se posegalo v 
tajnost glasovanja. Z avdiovizualnim snemanjem se ne sme motiti dela volilnega odbora. Po končanem snemanju 
se mora volišče zapustiti. 

 
13.1 Delo volilnega odbora po 19. uri 
(84.–86. člen Zakona o volitvah v državni zbor) 
Ob 19. uri se zbere celotni volilni odbor (člani in namestniki), da bi lahko z delom čim prej začeli in ga tudi hitro 

končali. V zapisniku o delu volilnega odbora se ugotovi navzočnost. 
 
13.2 Neuporabljene glasovnice 
Najprej je treba posebej prešteti neuporabljene glasovnice in jim dodati glasovnice, ki niso bile uporabljene 

zaradi napak (nepotiskane ali s slabo vidnim tiskom, nenamerno poškodovane glasovnice ipd.). Število 
neuporabljenih glasovnic je treba vpisati v zapisnik. Pred izpraznitvijo volilne skrinjice je treba ugotoviti skupno 
število volivcev in število volivcev, ki so glasovali. 

 
13.3 Ugotovitev udeležbe  
Udeležba se ugotovi na naslednji način: 
a) volilni odbor vpiše število volivcev, vpisanih v volilni imenik,   
b) nato vpiše število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote, ter sešteje število volivcev; to število 

predstavlja število volilnih upravičencev za območje volišča, 
c) volilni odbor nato vpiše: 
– število volivcev, ki so glasovali po splošnem volilnem imeniku, 
– število volivcev, ki so glasovali s potrdili upravne enote. 

Seštevek dveh podatkov je število volivcev, ki so glasovali (udeležba). 
 
Pri številu volivcev, ki so glasovali na volišču, upošteva volilni odbor tiste osebe, ki so dejansko glasovale, in ne 

prišteva tistih oseb, ki so glasovale npr. po pošti, predčasno ali pa na volišču s sedežem na DKP ipd.  
 
13.4 Statistični podatki 
Volilni odbor ob ugotavljanju udeležbe ugotovi tudi: 
a) število volivcev moškega spola 
b) število volivcev ženskega spola 
c) število volivcev v 1. starostni skupini 
d) število volivcev v 2. starostni skupini 
e) število volivcev v 3. starostni skupini 
f) število volivcev v 4. starostni skupini 
 

Seštevek volivcev moškega in ženskega spola mora biti enak številu volivcev, ki so glasovali. 
Seštevek volivcev iz točk od c) do vključno f) mora biti enak številu volivcev, ki so glasovali.  
 
13.5 Neposredno pred štetjem – dogovor o delu 
Preden volilni odbor začne ugotavljati izid glasovanja na volišču oziroma šteti glasovnice, predsednik glasno 

prebere navodila za štetje glasovnic in določi naloge, ki jih bodo opravili posamezni člani odbora. 
Pri štetju sodeluje celotni odbor – prisotni člani in namestniki. Odbor je odgovoren za točnost ugotovljenega 

izida. 
 
13.6 Odprtje skrinjice 
Nato volilni odbor odpre volilno skrinjico oziroma vse volilne skrinjice, če je na volišču več skrinjic. Opozoriti je 

treba, da se lahko zgodi, da je volivec za posamezno glasovanje oddal glasovnico v napačno volilno skrinjico, 
kadar poteka poleg glasovanja na volitvah poslancev v državni zbor še kakšno drugo glasovanje (npr. nadomestne 
lokalne volitve, referendum). 

Volilni odbor takoj prešteje oddane glasovnice in njihovo število primerja s številom volivcev, ki so glasovali, ter 
vpiše število oddanih glasovnic v zapisnik. 

Volilni odbor prešteje oddane glasovnice za volitve poslanca madžarske oziroma italijanske narodne skupnosti, 
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ter vpiše število oddanih glasovnic v zapisnik o delu volilnega odbora o ugotovitvi izida glasovanja – poslanec 
madžarske oziroma italijanske narodne skupnosti. 

 
13.7 Uporaba drugačnega pisala 
Oznaka na glasovnici, ki jo naredi pri preštevanju predsednik ali član volilnega odbora, mora biti narejena s 

pisalom drugačne barve, kot je barva pisala, ki ga je volivec uporabil pri glasovanju (volilni odbor naj pri 
ugotavljanju izida glasovanja ne uporablja pisal, ki so jih uporabljali volivci pri glasovanju). 

 
13.8 Veljavnost glasovnice 
Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je narejena tako, 

kot je določeno z navodilom na glasovnici. 
Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to 

narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ). 
 
13.9 Način ugotavljanja izida glasovanja oziroma štetja glasovnic 
Za ugotavljanje izida lahko volilni odbor sklene, da bo uporabil enega od dveh načinov štetja: 
 
a) Predsednik volilnega odbora jemlje s kupa glasovnic glasovnico za glasovnico in prebere odločitev volivca, 

za katero listo kandidatov je glasoval, ter nato naredi oznako na glasovnici (npr.: p-prešteta, n-neveljavna 
ipd.). Dva člana volilnega odbora beležita na pomožnem gradivu glasove za posamezne liste kandidatov in 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Na koncu volilni odbor ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in 
koliko glasov je prejela posamezna lista kandidatov. 

 
b) Volilni odbor se lahko odloči, da bo vse glasovnice najprej razvrstil glede na posamezne liste kandidatov ter 

na neveljavne glasovnice (kupčka). O vsaki neveljavni glasovnici ali glasovnici, kjer je volivec naredil 
oznake, ki niso skladne z navodilom na glasovnici, naj odbor posebej odloči kot celota, ali je glasovnica 
veljavna in kako se upošteva (po navodilih Državne volilne komisije) oziroma ali je neveljavna. Ko so 
glasovnice razporejene (npr. na kupček), naj predsednik volilnega odbora določi posamezne člane 
volilnega odbora, da preštejejo glasove. 
 

Volilni odbor, ki ugotavlja izid glasovanja po glasovnicah za izvolitev poslanca narodne skupnosti, ravna v 
skladu s posebnim navodilom Državne volilne komisije. 

 
13.10 Veljavnost  - neveljavnost glasovnice 
Splošno načelo pri ugotavljanju izida glasovanja po glasovnicah je, da ima prednost oznaka, ki je narejena tako, 

kot je določeno z navodilom na glasovnici (»Glasuje se samo za enega/eno kandidata/kandidatko tako, da se 
obkroži zaporedna številka ob imenu liste, ki je pred imenom in priimkom kandidata/kandidatke«). 

Če je volivec glasoval drugače, kot je napisano v navodilu na glasovnici, je glasovnica veljavna, če je to 
narejeno tako, da je volja volivca jasno razvidna (drugi odstavek 76. člena ZVDZ). 

Glasovnica je veljavna npr. tudi : 
• če je volivec eno številko obkrožil, drugo pa drugače označil, in sicer se to upošteva kot glas za listo 

kandidatov, ki je vpisan pod zaporedno številko, ki je obkrožena, 
• če je volivec drugače označil (ne pa obkrožil) zaporedno številko ali ime liste kandidatov oziroma ime in 

priimek kandidata, se to šteje kot glas za listo kandidatov.  
Glasovnica je neveljavna: 

• če je oddana prazna, 
• če je volivec obkrožil več kot eno listo kandidatov, 
• če je volivec enako označil dve listi, 
• v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena. 

 
13.11 Pripisi na glasovnici 
Če je volivec na glasovnico kaj pripisal (ali narisal), velja, da različni pripisi na glasovnici ne vplivajo na siceršnji 

postopek ugotavljanja izida glasovanja po glasovnicah in nimajo nobenih posledic glede veljavnosti glasovnice. 
 
14.0 Po končanem štetju 
Volilni odbor mora po končanem štetju posameznih glasovnic le-te vložiti v posebne ovojnice (posebej 

neveljavne in posebej veljavne).  
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14.1 Vpis izida glasovanja v zapisnik 
Izid glasovanja se vpiše v zapisnik. 

Volilni odbor lahko kontrolira izid tako, da sešteje število neveljavnih in skupno število glasov posamezne liste 
kandidatov (neveljavne + veljavne = oddane glasovnice)  

 
14.2 Podpisovanje zapisnika 
Vsi člani volilnega odbora podpišejo zapisnik o delu volilnega odbora. 
 
a) Ko volilni odbor konča delo pri ugotavljanju izida glasovanja, mora predsednik volilnega odbora odrediti, da 

se volilno gradivo pripravi za predajo volilni komisiji in da se gradivo odnese na okrajno volilno komisijo 
(oziroma preda predstavniku okrajne volilne komisije, če je tak običaj).  

b) Predsednik volilnega odbora po končanem delu vstane in glasno prebere del zapisnika, ki se nanaša na 
ugotovljeni izid glasovanja in s tem opravi uradno dejanje razglasitve izida glasovanja na volišču. Volilni 
odbor nato na vrata volišča še nalepi obrazec »razglas volilnega odbora o izidu glasovanja na volišču«.  

c) Člani volilnega odbora oziroma zaupniki lahko fotografirajo (ali pa prepišejo) izid glasovanja bodisi iz 
zapisnika o delu volilnega odbora bodisi iz razglasa iz prejšnjega odstavka.  

d) V primeru, če bi na katerem izmed manjših volišč volilni odbor končal z delom pred 19. uro, ker so že pred 
zaprtjem volišča glasovali vsi volivci, vpisani v splošni volilni imenik, se lahko rezultat javno razglasi šele po 
19. uri.   

 
15.0 Dostava gradiva okrajni volilni komisiji 
Volilno gradivo z glasovnicami in volilnim imenikom, v katerem je volilni odbor beležil udeležbo volivcev, s 

potrdili ter 1 (enim) izvodom zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja se dostavi okrajni komisiji na način, kot ga je ta 
določila.  

En izvod zapisnika ostane predsedniku volilnega odbora, ki ga mora hraniti. Okrajni volilni komisiji se pošlje 
izvirnik zapisnika, kopija pa ostane predsedniku.  

Predsednik volilnega odbora mora po oddaji volilnega gradiva OVK in vpisu izidov volitev na volišču v 
informacijski sistem za podporo ugotavljanja izida volitev, ki ga opravi OVK, preveriti izide volitev na svojem 
volišču, če so objavljeni izidi volitev na posebni spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom 
o delu volilnega odbora.  

 
16.0 Navzočnost pri štetju glasov 
Pri štetju glasov lahko neposredno sodelujejo samo člani volilnega odbora. Navzoči pa so lahko zaupniki, 

predstavniki tujih delegacij in predstavniki medijev. 
Po zaprtju volišč so pri ugotavljanju izida glasovanja na volišču (pri štetju glasov) lahko navzoči predstavniki 

medijev. Predstavnik medija mora pred zaprtjem volišča o svoji navzočnosti pri ugotavljanju izida glasovanja 
obvestiti predsednika volilnega odbora. Predstavniki medijev ne smejo motiti dela volilnega odbora. Intervjuvanje 
članov volilnega odbora in avdiovizualno snemanje ugotavljanja izida glasovanja ni dovoljeno. Za potrebe 
obveščanja javnosti o zaključku glasovanja lahko predstavniki medijev opravijo krajše avdiovizualno snemanje 
(slikovni vklop). 

 
 
 
 
 
Številka:                                Peter Golob 
Datum:                                 Predsednik 
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OBVESTILO  
VOLILNIM ODBOROM 

 

Obveščamo volilne odbore, da je možno, da bodo pri volitvah v državni zbor opravljene tudi terenske raziskave, 
katerih namen je napoved izida glasovanja na referendumu (t. i. exit polls). 

Državna volilna komisija obvešča volilne odbore, da v volilni zakonodaji ni ovir za tako raziskavo. Vendar pa se 
mora raziskava opravljati zunaj prostora, v katerem se glasuje, in zunaj območja volišča. Za volišče se šteje objekt, 
v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor okrog objekta. V mestih je to pločnik v dolžini 
zgradbe, v kateri je volišče. Za določen prostor okrog objekta se šteje območje v obsegu 50 m okrog objekta, v 
katerem je volišče. OVK lahko, glede na značilnosti lege objekta, možnost dostopov do tega objekta, določi 
drugačen obseg območja volišča.  

Na območju volišča sta volilna propaganda in agitacija prepovedani. Posebej pomembno je tudi, da lahko 
raziskovalci intervjuvajo volivce samo po opravljenem glasovanju. Volivec se po glasovanju na volišču sam 
svobodno odloči, ali bo sodeloval v raziskavi. 

Člani volilnih odborov ne morejo opravljati vloge sporočevalcev izidov, dokler ni podpisan zapisnik o delu 
volilnega odbora in izid sporočen okrajni volilni komisiji, če se ta sporoča po telefonu. 

Člani volilnega odbora in zaupniki si lahko prepisujejo izid glasovanja na volišču ali kako drugače (npr. s 
fotografiranjem zapisnika) zabeležijo izid glasovanja, vendar šele, ko je predsednik volilnega odbora prebral 
rezultate glasovanja in so člani oz. namestniki podpisali zapisnik. 
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STANDARDI ZA UREDITEV VOLIŠČA 

 

a) Prostor, v katerem je volišče, mora biti dovolj velik, da omogoča hitro in tekoče glasovanje (ustrezno število 
skrinjic) ter normalno delo volilnemu odboru in zaupnikom.  

b) Prostor mora biti ustrezno osvetljen, tako da lahko volivec brez težav prebere besedilo na glasovnici. Še 
posebej mora biti dovolj osvetljeno mesto, na katerem volivec glasuje.  

c) Na volišču ne sme biti fotografij, plakatov ali drugih oblik (simbolov) propagandnih gradiv strank (npr. 
zastav, praporov) in ne propagandnih gradiv v zvezi z volitvami.   

d) V prostoru, kjer se glasuje, ne sme biti ogledal ali drugih predmetov, ki omogočajo zrcaljenje.  
e) Enaki standardi veljajo tudi za prostor pred prostorom, kjer se glasuje (vhod, hodnik ipd.), ter za pročelje 

zgradbe, v kateri je volišče, in tudi za tej zgradbi pripadajoči prostor.  
f) Če je vhod v zgradbo, v kateri je volišče, neposredno s pločnika, se šteje za prostor pred voliščem celoten 

pločnik v dolžini zgradbe, v kateri je volišče. Na volišču morajo biti razglasi. Razglasi so lahko tudi v 
predprostoru, pred zgradbo, kjer je volišče, oziroma na dvorišču.  

g) Volišče mora imeti tako urejene prostore za glasovanje, da volivca nihče ne more opazovati pri 
izpolnjevanju glasovnice. Prostori za glasovanje so lahko kabine (z zavesami), ograjeni pulti, pregrade, 
postavljene na mizo, drugačne oblike pregrad itd. Če so priročne pregrade postavljene na mizi, mora biti 
višina pregrade najmanj 60 cm. Če velikost prostora to neposredno omogoča, naj bodo pregrade in pulti 
postavljeni tako, da volilni odbor med opravljanjem svojega dela ne gleda volivca. Med volilnim odborom in 
volivcem, ki izpolnjuje glasovnico, mora biti ustrezna razdalja, odvisna od opreme volišča. Pri glasovanju 
za mizo, ki je opremljena s pregradami, lahko volivec glasuje sede. 

h) Volišče mora biti opremljeno s kemičnimi svinčniki ali drugimi pisali, vendar ta ne smejo biti takšna, da bi jih 
bilo mogoče zbrisati (npr. navadni svinčnik, barvasti svinčnik ipd.). Pisala morajo imeti enako barvo črnila 
oziroma polnila. Samo v primeru, ko bi volilnemu odboru zmanjkalo enakobarvnih pisal, se lahko uporablja 
pisalo drugačne barve.  

i) Pulti, mize, kabine oziroma predmeti, na katerih se izpolnjuje glasovnica, ne smejo biti prekriti z 
materialom, s katerim bi se lahko ugotovila opredelitev volivca.  

j) Volilna skrinjica mora biti prosojna in po obliki takšna, da volivec brez težav spusti vanjo prepognjeno ali 
zloženo glasovnico. Ko je skrinjica polna, je treba postaviti novo, vnaprej pripravljeno in pravilno zaprto 
skrinjico. Polna skrinjica ostane v prostoru, kjer je bila (pred volivci), dokler ni glasovanje končano. 
Odprtina na volilni skrinjici pa se na ustrezen način (z nalepko) zapre. Na skrinjici mora biti grb Republike 
Slovenije. 

k) Na volišču mora biti zastava Republike Slovenije, ki je lahko na stavbi, v kateri se glasuje, ob vhodu na 
volišče ali v samem prostoru, v katerem se glasuje. Poleg zastave Republike Slovenije je lahko tudi 
zastava Evropske unije. 

 
 
 
 

                                  Peter Golob  
                                    Predsednik 
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IZ KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1)1 
Sedemnajsto poglavje 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO IN VOLITVE 
 

Kršitev volilne pravice 
150. člen 

Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila uresničevanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše 
v volilni imenik ali ga črta iz njega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 
Kršitev proste odločitve volivcev 

151. člen 
(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj 

vpliva, da pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje veljavno ali da glasuje za ali proti 
določenemu predlogu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali 
glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Dana podkupnina se vzame. 
Zloraba volilne pravice 

152. člen 
Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim imenom ali več kot enkrat glasuje pri 

istem glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 
 

Kršitev svobodne opredelitve 
153. člen 

Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, 
kako je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 
Uničenje ali ponareditev volilnih listin 

154. člen 
(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije ali ponaredi kakšno listino o volitvah ali glasovanju 

ali kakršen koli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev ali glasovanja, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali 
glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

 
Ponareditev volilnih izidov 

155. člen 
Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni število oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem 

glasovnic ali glasov pri štetju, ali objavi izid volitev ali glasovanja, ki se ne ujema z opravljenim glasovanjem, se 
kaznuje z zaporom do dveh let. 

Kršitev tajnosti glasovanja 
156. člen 

(1) Kdor kakor koli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah ali glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do šestih mesecev. 

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali 
glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

 
Sprejemanje podkupnine pri volitvah 

157. člen 
(1) Kdor zato, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje ali da glasuje za določen predlog ali proti njemu ali da 

ne glasuje veljavno, zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo premoženjsko ali nepremoženjsko korist 
zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist se vzamejo. 
 

 
 

 
1* Uradni list RS, št. 55-2296/08 z dne 4. junija 2008. 
 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-    
Datum:    10. 3. 2022 
 
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 21. seji 10. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 1004 Kranj 1 se dolžnosti namestnika člana razreši Sandi Markišič in se za 

namestnika člana imenuje Boštjan Odar. 
 
2. Imenovan član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni 

komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-    
Datum:    10. 3. 2022 
 
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 21. seji 10. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 6002 Novo mesto se dolžnosti namestnica člana razreši Saša Jerele in se 

za namestnika člana imenuje Vanja Butara 
 
2. Imenovan član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni 

komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-    
Datum:    10. 3. 2022 
 
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 21. seji 10. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 6010 Hrastnik Trbovlje se dolžnosti namestnika člana razreši Mirzet 

Lukavačkić in se za namestnico člana imenuje Seada Lukavačkić 
 
2. Imenovana članica iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni 

volilni komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 

 
 
 
Številka:   
Datum:         
 
 

S K L E P 
 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 21. seji dne 10. 3. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji – 6006 Krško se dolžnosti namestnika tajnice razreši Srečko Žižek in se 

za namestnico tajnice imenuje Larisa Sotošek.   
 
2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni 

volilni komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
          
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
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