
 
 
Številka: 040-25/2022-1 
Datum:   28. 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  
 

24. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v četrtek, 31. 3. 2022, ob 13. uri, v sejni sobi Državne volilne komisije, Ljubljana, 

Slovenska cesta 54/IV. 
 
 

Dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 23. seje Državne volilne komisije 

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 
2. Obravnava dopisov Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice Slovenije in Medicinske 

fakultete UL v zvezi z glasovanjem na domu 
- Dopise ste prejeli z vabilom. 

 
 
Člane in namestnike članov naprošam, da Službo Državne volilne komisije, na podlagi 21. člena 
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
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 
 



Katedra za družinsko medicino 
 Poljanski nasip 58 
 1000 Ljubljana 
 tel.  01/438-6915 

Združenje zdravnikov družinske medicine – SZD fax. 01/438-6910 
 e-mail: kdrmed@mf.uni-lj.si  

 
         Ljubljana, 22.3.2022 
 

 
Spoštovani gospod minister! 

 

Pišemo vam kot predstavniki vrha stroke družinske medicine v zvezi z obvestilom vašega Direktorata za 

zdravstveno ekonomiko št. 041-3/2022/2 z dne 17.3.2022 s podpisom generalne direktorice Helene Ulčar Šumčič.  

V tem obvestilu se sporoča sklep Državne volilne komisije RS, ki od volivcev, ki bi zaradi bolezni želeli svojo 

ustavno volilno pravico želeli izpolniti doma, zahteva, da svoji vlogi priložijo ustrezno zdravniško potrdilo, ki naj 

bi jim ga izdal osebni zdravnik. Kot smo vas že večkrat seznanili, smo zdravniki družinske medicine zaradi 

velikega pomanjkanja zdravnikov že sicer preobremenjeni z delom s pacienti, poleg tega pa še s številnimi 

administrativnimi opravili. Zato je dodatno nalaganje administrativnega dela zdravnikom družinske medicine – 

pisanje takšnih potrdil nedopustno, še posebej ker za pridobivanje takšnih potrdil kot pogoj za izpolnitev 

zakonsko zagotovljene volilne pravice glasovanja na svojem domu v primeru bolezni ni nobene zakonske osnove; 

poleg tega pa izdajanje takšnih potrdil v naši državi ni bilo potrebno na nobenih volitvah do sedaj, saj se s tem 

prebivalce, ki imajo omejitve zaradi bolezni, postavlja v neenakopraven položaj in dodatno otežuje izpolnjevanje 

ustavno zagotovljene volilne pravice.  

Zato pričakujemo, da boste z ustreznim ukrepanjem takoj podprli našo zahtevo, da se ukine pisanje tovrstnih 

potrdil za izvrševanje volilne pravice na pacientovem domu.   
   

 

S spoštovanjem, 
 

Združenje zdravnikov družinske medicine – predsednik prim. asist. dr. Aleksander Stepanović 

      
Strokovni svet družinske medicine – predsednica prim. izr. prof. dr. Davorina Petek, predsednica EGPRN   

                                                                           
Razširjeni strokovni kolegij za družinsko medicino – predsednica prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič 

                                                                          
 

Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani – predstojnica red. prof. dr. Marija 
Petek Šter              

       
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru – predstojnica izr. prof. dr. Zalika 
Klemenc Ketiš 

        



 



Državna volilna komisija RS 
Ministrstvo za zdravje

Številka: 041-1/2022-2
Datum:  22. 03. 2022

ZADEVA: Stališče Zdravniške zbornice Slovenije glede izdaje zdravniških potrdil za potrebe 
volitev v Državni zbor RS

ZVEZA: Dopis Ministrstva za zdravje št. 041-3/2022/2 in Zaprosilo Državne volilne komisije št. 041-
4/2022-89 – Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2022

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju zbornica) je bila seznanjena z dopisom Ministrstva 
za zdravje (v nadaljevanju MZ) št. 041-3/2022/2  v povezavi z zaprosilom DVK št. 041-4/2022-89, 
iz katerih izhaja, da bi za potrebe volitev v Državni zbor RS v letu 2022 osebni zdravniki izdajali 
zdravniška potrdila, s katerimi bodo lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti 
na volišču, zaprosili za glasovanje na domu. Izdaja takšnih zdravniški potrdil pa bi bila brezplačna, 
saj naj bi bilo glasovanje na domu eden izmed možnih načinov izvrševanja z ustavo zagotovljene 
volilne pravice. Podlaga za navedena dopisa pa je bil sklep DVK (14. seja DVK z dne 3. 2. 2022):

»Na podlagi 83. člena ZVDZ lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
na katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod 
pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.«.

Zbornica načeloma podpira težnjo DVK, da v čim večji meri z najrazličnejšimi ukrepi zagotovi 
izvrševanje volilne pravice. Pri čemer tudi ne nasprotuje, da ta pravica volivca izhaja tudi iz 83. 
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), vendar pa izpostavlja, da iz 83. člena ZVDZ 
izrecno ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno 
zdravniško potrdilo. Čeprav 1. točka prvega odstavka 37. člena ZVDZ določa, da DVK skrbi za 
zakonitost volitev in enotno uporabo določb ZVDZ, po mnenju zbornice iz navedene pristojnosti 
ali drugih pristojnost DVK ni mogoče izpeljati, da lahko slednja sprejme sklep, s katerim tako 
volivcem kot tudi osebnim zdravnikom naloži dodatne obveznosti, ki jih po zakonu nimajo. 

V kolikor pa bi bilo mogoče iz 1. točke prvega odstavka 37. člena v povezavi s 83. členom ZVDZ 
sklepati, da DVK lahko sprejme sklep, s katerim se od volivca zahteva predložitev veljavnega 
zdravniškega potrdila, pa po mnenju zbornice zgolj sklicevanje na ustavno zagotovljeno volilno 
pravico ne omogoča volivcu pridobitev brezplačnega zdravniškega potrdila. Glede na to, da se v 
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zaprosilu št. 041-4/2022-89 DVK sklicuje zgolj na ustavno zagotovljeno volilno pravico, zbornici pa 
zakonska pravna podlaga za brezplačno izdajo takšnih zdravniških potrdil ni poznana, prosimo 
DVK, da le-to predstavi. Velja namreč izpostaviti, da iz samih Pravil obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (v nadaljevanju Pravila) izhaja nasprotno – da se za izdajo takšnih zdravniških potrdil 
pacientu lahko naloži plačilo. Tako je v 25. členu Pravil določeno, da med pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanje ne sodijo storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih zavarovana 
oseba uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri 
zavarovalnicah, sodiščih, v kazenskem postopku itd.). Nadalje iz 252. člena Pravil izhaja, da lahko 
izvajalec zdravstvene dejavnosti v javni mreži od zavarovane osebe zahteva plačilo za zdravstvene 
storitve, ki niso pravica, pri čemer so kot primer naštete zahteve ali pravice na drugih področjih ali 
pri drugih organih – pri zavarovalnicah, sodiščih, v kazenskem postopku itd. Zbornica upoštevajoč 
navedeno prosi DVK, da poda zakonsko pravno podlago, s katero utemeljuje stališče iz zaprosila 
št. 041-4/2022-89.

Nadalje v zvezi s stališčem DVK iz zaprosila št. 041-4/2022-89, da bi zdravniška potrdila za potrebe 
glasovanja na domu izdajali zgolj osebni zdravniki, zbornica meni, da tudi navedeno ne izhaja iz 
citiranega sklepa DVK, pri čemer dodatno izpostavljamo problematiko oseb, ki nimajo izbranega 
osebnega zdravnika – če bodo relevantna zdravniška potrdila lahko izdajali zgolj osebni zdravniki, 
bodo osebe, ki izbranega osebnega zdravnika nimajo, v neenakopravnem položaju. Upoštevajoč 
8. točko drugega odstavka 4. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 
64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) zbornica zato smatra, da bi predmetno zdravniško 
potrdilo lahko izdal katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe. Pri 
tem pa zbornica opozarja tudi na to, da niti iz sklepa DVK niti iz zakonodaje (83. člena ZVDZ) ne 
izhaja na podlagi katerih kriterijev se bi zdravnik odločil za izdajo takšnega potrdila. Primeroma – 
bi lahko tako potrdilo pridobil že volivec z blažjo boleznijo ali pa bi bila izdaja takšnih potrdil 
pridržana zgolj osebam s hujšimi akutnimi boleznimi. 

Upoštevajoč vse zgoraj navedeno zbornica DVK poziva za posredovanje oz. interpretacijo 
relevantnih določb predpisov, ki dajejo DVK pristojnost za izdajo citiranega sklepa. Če je mogoče 
iz interpretacije relevantnih določb predpisov smatrati, da DVK ima pristojnost za izdajo takšnega 
sklepa, pa zbornica zaproša tudi za pravno obrazložitev stališča (poda pravno podlago), da bi 
morali relevantna potrdila izdajati osebni zdravniki brezplačno. Glede na to, da je bila prošnja DVK 
poslana s strani MZ vsem zdravstvenim domov v Sloveniji, zbornica poziva MZ naj morebitna 
dodatna pojasnila ali sklepe DVK posreduje navedenim naslovnikom. Hkrati zbornica MZ poziva 
naj v primeru ugotovitve obstoja vrzeli kot resorno ministrstvo nemudoma poskrbi za ustrezna 
navodila v zvezi z izdajo zdravniških potrdil za glasovanje na domu. Nenazadnje zbornica poziva 
MZ, da v primeru obstoja pravne praznine nemudoma poskrbi za pripravo predpisov, s katerim bi 
se zagotovilo ustrezno finančno nadomestilo zdravnikom, ki bodo takšna potrdila izdajali.

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,
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Pripravil-a:
Anže Kimovec
Pravnik II

Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.
Predsednica

Vročiti:

- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
- Državna volilna komisija, gp.dvk@dvk-rs.si
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