
 
 
 

Številka: 040-3/2022-6  

Datum:   22. 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) in po odredbi predsednika Državne volilne komisije 
pošiljam   
 
 

 

PREDLOG SKLEPA 
 

o  glasovanju volivcev, ki bodo na dan glasovanja na volitvah v državni zbor, 24. 4. 2022, v 
izolaciji  

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

 
Dušan Vučko 
direktor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG SKLEPA O GLASOVANJU VOLIVCEV, KI BODO NA DAN GLASOVANJA NA 
VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR, 24. 4. 2022, V IZOLACIJI  
 

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 

 

Državna volilna komisija je na 13. seji, dne 18. 1. 2022, obravnavala problematiko glasovanja volivcev 

v karanteni ali izolaciji, vendar v zvezi z navedenim ni sprejemala odločitev. Ponovno je to 

problematiko obravnavala na 14. seji, dne 3. 2. 2022, kjer je v zvezi z glasovanjem volivcev, ki bodo 

na dan glasovanja v izolaciji, sprejela sklep, da lahko volivci, ki so v izolaciji, glasujejo: 

a) po pošti, v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, da so v izolaciji 

najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni komisiji o tem 

priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu) 

b) po pošti, v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, da so v izolaciji 

najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni komisiji o tem 

priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 

 

Sprejela pa je tudi sklep, da bo o drugih možnih načinih glasovanja volivcev, ki so v izolaciji, DVK 

razpravljala in odločala na eni izmed prihodnjih sej, najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na 

volitvah poslancev v državni zbor, 24. 4. 2022. 

 

Glede na navedeno je treba o problematiki volivcev, ki so v izolaciji, sprejeti odločitev, na kakšen način 

in če sploh, se bo volivcem, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, omogočilo uresničevanje volilne 

pravice na volitvah v državni zbor, 24. 4. 2022.  

 

Po podatkih COVID-19 Sledilnika1 je bilo na dan 14. 3. 2022 okuženih oseb 27.781, dne 15. 3. 2022 je 

bilo s SARS-CoV-2 (COVID-19) okuženih 28.841 oseb, dne 16. 3. 2022 je bilo okuženih 30.043 oseb, 

dne 17. 3. 2022 je bilo okuženih 31.129 oseb, dne 18. 3. 2022 je bilo okuženih 32.465 oseb, dne 

19. 3. 2022 je bilo okuženih 39.987 oseb in dne 20. 3. 2022 je bilo okuženih 33.292 oseb.  

 

Ker število okuženih s COVID-19 v zadnjem času ponovno narašča, ni pa mogoče predvideti, kakšno 

bo število oseb, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, v nadaljevanju Služba DVK predstavlja možne 

rešitve oziroma predloge za uresničevanje volilne pravice volivcev, ki bodo na dan glasovanja v 

izolaciji.  

 

 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SKLEPA 

 

2.1 Cilji in načela  

 

Glede na to, da je trenutno zaznati ponovno rast števila okuženih oseb s SARS-CoV-2 (COVID-19) in 

da je DVK sprejela sklep, da bo o načinih glasovanja volivcev v izolaciji odločala najkasneje 25 dni 

pred dnem glasovanja, mora DVK sprejeti odločitev, na kakšne načine se bo omogočilo glasovanje 

volivcem, ki bodo na dan glasovanja okuženi s COVID-19 in bodo v izolaciji.  

 

Glede izolacije velja, da jo je od 24. 1. 2022 naprej mogoče po 7 dneh zaključiti, če sta izpolnjena dva 

pogoja: 

1. oseba je zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov 

bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno 

podaljša) in 

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats; dostopano dne 22. 3. 2022. 

https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats


2. oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti 

negativen. 

 

V primeru, da je HAG test pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo do konca 10. dneva. Po tem času se 

izolacija prekine brez opravljenega HAG testa2. 

  

Problematika glasovanja volivcev v izolaciji je bila že obširno pojasnjena v izhodiščih za razpravo in 

odločanje o načinu organizacije in izvedbe glasovanja na volitvah v državni zbor 24. 4. 2022 (COVID-

19) 3 (v nadaljevanju: izhodišča), zato v nadaljevanju samo na kratko predstavljamo možne rešitve:   

 

a) GLASOVANJE NA DOMU 

 

Glede glasovanja na domu Služba DVK opozarja, da volivci, ki jim bo izolacija odrejena po preteku 

zakonsko določenega roka za obvestitev okrajne volilne komisije, ne bodo mogli glasovati, tako kot to 

velja za volivce, ki po preteku tega roka zbolijo in zaradi tega ne morejo na volišče. Zakon 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) v 83. členu določa, da je treba o tem, da bo volivec glasoval na domu, obvestiti 

okrajno volilno komisijo najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja4.  

 

Predlog besedila dela izreka sklepa:  

 

1. Volivci, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, lahko glasujejo na domu v skladu z določbo 
83. člena ZVDZ. Vlogi morajo predložiti ustrezno potrdilo o izolaciji (npr. SMS sporočilo, 
potrdilo zVem), iz katerega bo razvidno, da je oseba v izolaciji. 

   
 
b) »ČASOVNO OKNO« ZNOTRAJ ČASA GLASOVANJA  

 

Ena od možnosti, ki bi jo lahko DVK uporabila (sprejela), je, da bi se volivcem omogočilo glasovanje v 

določenem »časovnem oknu« znotraj časa glasovanja. Vendar pa bi bilo smiselno za takšen način 

uresničevanja volilne pravice volivcev, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, da bi Vlada Republike 

Slovenije predhodno, z ustreznim aktom, določila izjemo, sicer bo odhod volivca na volišče (zapustitev 

kraja prestajanja izolacije) pomenil prekršek in se bo volivcu lahko izrekla globa po določbah ZNB. 

 

Predlog besedila dela izreka sklepa:  

 

2. Državna volilna komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da z ustreznim aktom določi 
izjemo, ki bo volivcem v izolaciji omogočila prihod na volišče, ne da bi s tem ravnali 
protipravno.  

 

3. Državna volilna komisija volivcem, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, priporoča, da 
pridejo glasovati na volišča med 17. in 19. uro.    

 
 

 

2 Vir: https://www.gov.si/novice/2022-01-24-izolacija-zaradi-covid-19-se-pod-pogoji-lahko-krajsa-na-7-dni/, 
dostopano dne 22. 3. 2022  
3 Dostopno na: https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/delo_komisije/2022/13_seja/Izhodisca-za-
DVK_-izvedba-in-glasovanje-COVID-19_volitve-v-DZ-2022_final-16.1.2022.pdf 
4 Besedilo 83. člena ZVDZ: »Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so 
vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni 
komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.« 

https://www.gov.si/novice/2022-01-24-izolacija-zaradi-covid-19-se-pod-pogoji-lahko-krajsa-na-7-dni/
https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/delo_komisije/2022/13_seja/Izhodisca-za-DVK_-izvedba-in-glasovanje-COVID-19_volitve-v-DZ-2022_final-16.1.2022.pdf
https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/delo_komisije/2022/13_seja/Izhodisca-za-DVK_-izvedba-in-glasovanje-COVID-19_volitve-v-DZ-2022_final-16.1.2022.pdf


II. BESEDILO SKLEPA  

 

 

 
 

Številka: 040-3/2022-6 

Datum:   24. 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 glasovanja volivcev, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, na 23. seji, 24. 3. 2022, 
 
 

sklenila: 
 

 
1. Volivci, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, lahko glasujejo na domu v skladu z določbo 

83. člena ZVDZ. Vlogi morajo predložiti ustrezno potrdilo o izolaciji (npr. SMS sporočilo, 
potrdilo zVem), iz katerega bo razvidno, da je oseba v izolaciji. 
 

2. Državna  volilna komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da z ustreznim aktom določi 
izjemo, ki bo volivcem v izolaciji omogočila prihod na volišče, ne da bi s tem ravnali 
protipravno. 
 

3. Državna volilna komisija volivcem, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, priporoča, da 
pridejo glasovati na volišča med 17. in 19. uro.    
 

4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.  
 
 

 
 

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  


