
 
 

Številka:   042-1/2022-10 

Datum:     7. 11. 2022 

 

 

N A V O D I L O 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo zakonodajnih referendumov o 
Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J (v nadaljevanju: referendum o 
ZVRS-J), Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A (v nadaljevanju: 
referendum o ZDOsk-A) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o  Radioteleviziji Slovenija - 
ZRTVS-1B (v nadaljevanju: referendum o ZRTSV-1B) na 49. seji, dne 7. 11. 2022 
 
 

sprejela: 
 
za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v času glasovanja na treh 
zakonodajnih referendumih, ki bo v nedeljo, 27. 11. 2022, ukrepe in priporočila, ki jih morajo upoštevati 
okrajne volilne komisije (v nadaljevanju: OVK) in volilni odbori (v nadaljevanju: VO)  ter volivci pri izvedbi 
glasovanja na domu. 
 
 

I.  
 

1. OVK in VO morajo pri izvedbi glasovanja upoštevati »Strokovna izhodišča in usmeritve za 
pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2033 
v Sloveniji«, ki jih je sprejel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in so objavljeni na spletni 
strani https://www.nijz.si/. 

 
2. Uporaba zaščitnih mask na voliščih je za člane VO priporočljiva, če pa se volišče nahaja v domovih 

za starejše, zdravstvenih domovih, socialno varstvenih zavodih in drugih podobnih institucijah, kjer 
se opravlja zdravstvena dejavnost, je uporaba zaščitnih mask nujna.  

 
 

II. 
 

3. Člani VO, ki izvajajo glasovanje na domu pri volivcih, ki so v izolaciji, morajo ves čas nositi 
partikularno masko tipa FFP2/KN95 ali FFP3. Masko je treba zamenjati vsake 4 ure, če uporabljajo 
FFP2 / KN95, ali po 8 urah, če uporabljajo masko tipa FFP3. 

 
4. Člani VO si morajo razkužiti roke pred in po stiku z volivcem. 
 
5. Volivci morajo imeti v času stika s člani VO nameščeno vsaj kirurško masko tipa IIR. 
 

 
III.  
 
 

DVK je sprejela to navodilo na podlagi 37. člena ZVDZ in 39. člena ZRLI v sestavi: predsednik Peter 
Golob ter člani dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Miroslav Pretnar in Drago Zadergal. 
Navodilo je  sprejela soglasno.  
 
 

Peter Golob 
predsednik 

https://www.nijz.si/

