
 
 
Številka: 040-45/2022-1 
Datum:   16. 8. 2022 
 
 
Na podlagi 17. in 38. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 

S K L I C U J E M  
 

38. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v torek, 16. 8. 2022, ob 13. uri, 

v sejni sobi Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV. 
 
 
Dnevni red:  
 

1. Predlog Zapisnika 27. seje Državne volilne komisije  
– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 

 
2. Predlog Zapisnika 29. seje Državne volilne komisije  

– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

3. Predlog Zapisnika 31. seje Državne volilne komisije  
– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 

 
4. Predlog Zapisnika 32. seje Državne volilne komisije  

– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

5. Predlog Zapisnika 36. seje Državne volilne komisije  
– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 

 
6. Predlog Zapisnika 37. seje Državne volilne komisije 

– Predlog zapisnika (magnetogram seje) ste prejeli z vabilom. 
 

7. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev predsednika republike  
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
8. Predlog Navodila volilnim komisijam (OVK in VKVE), volilnim odborom na diplomatskih 

predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini (DKP) ter Službi DVK  
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
9. Predlog Navodila za delo volilnih odborov 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

10. Predlog Sklepa o določitvi oblike in vsebine glasovnice za volitve predsednika 
republike 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

11. Predlog Sklepa o uporabi in določitvi vsebine uradne prazne glasovnice (UPG) za 
volitve predsednika 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
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12. Predlog Sklepa o določitvi volišč na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih 
Republike Slovenije za izvedbo volitev predsednika republike  

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

13. Predlog Navodila ob vložitvi kandidatur za volitve predsednika republike 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
14. Predlog Pravil o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na 

seznamu kandidatur za volitve predsednika republike 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
15. Predlog besedila Javne objave objavi seznama kandidatur za volitve predsednika 

republike  
– Gradivo ste prejeli z vabilom.  

 
16. Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije volilnim komisijam (OVK in VKVE) za 

izvedbo volitev predsednika republike   
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
17. Predlog  Sklepa o razrešitvi članice Nuše Rožič – OVK 1001 – Jesenice 

- Gradivo ste prejeli z vabilom. 
    

18. Predlog Sklepa o razrešitvi tajnice Mateje Gorše in namestnice tajnice Irene Šega ter 
imenovanju tajnice Lare Valič in namestnika tajnice Mirana Drašlerja – OVK 3007 – 
Ljubljana Center 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

19. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnice članice Lare Valič in imenovanju namestnika 
članice Nikolaja Erjavca – OVK 4007 – Ljubljana Moste Polje 3 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

20. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnice tajnice Urše Zidar in imenovanju namestnika 
tajnice  Kristjana Koširja – OVK 4002 – Ribnica – Dobrepolje  

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

21. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnika tajnice Mateja Hajdinjaka in imenovanju 
namestnice tajnice Ivice Voglar – OVK 7005 – Maribor 1 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

22. Predlog Sklepa o razrešitvi tajnice Julije Pajk in imenovanju tajnika Simona Viranta ter 
imenovanju druge namestnice tajnika Simone Kastelic – OVK 4003 - Grosuplje 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

23. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnika tajnice Matija Gomboca in imenovanju 
namestnice tajnice Barbare Fras – OVK 7010 – Maribor 6 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

24. Predlog Sklepa o imenovanju druge namestnice tajnice Sandre Sivka – OVK 5001 -
Šentjur 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

25. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnika predsednice Dušana Štrusa - OVK 6009 Litija in 
imenovanju namestnika/ce predsednice OVK 6009 - Litija 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
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26. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednice Zdenke Pešec - OVK 6008 Laško in imenovanju  
predsednice OVK 6008 - Laško 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

27. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednice Stanislave Avbelj - OVK 1010 Kamnik in 
imenovanju  predsednice OVK 1010 - Kamnik 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

28. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednice Sabine Valek Derganc - OVK 3007 Ljubljana 
Center in imenovanju  predsednice/ka OVK 3007 – Ljubljana Center 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

29. Predlog Sklepa o razrešitvi namestnika tajnika Andraža Žitnika in imenovanju 
namestnice tajnika Karmen Polonce Kristan - OVK 1007 - Tržič 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

30. Predlog Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v zvezi z imenovanjem občinske volilne komisije 
– Gradivo ste prejeli z vabilom.  

 
31. Razno 

 
 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo in da na 
podlagi 21. člena Poslovnika Službo Državne volilne komisije obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
 
 
                   Peter Golob 
                   predsednik 
 
 
Vabljeni:  

− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
 
 



 
 
Številka: 041-75/2022-1 
Datum:  16. 8. 2022        
 

R O K O V N I K 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike, 23. 10. 
2022, na 38. seji 16. 8. 2022 

 
sprejela: 

 
A.  

 
Posamezna volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022 
se izvedejo v naslednjih rokih.1  
 
Datum:   22. 8. 2022 
 
 Dan: 1. dan      ZVPR: 6. člen in Razpis2  

ZVRK: 8. odstavek 23. člena  
   

OPRAVILO 1: Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila. 
 
OPRAVILO 2: Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ) objavi na svojih spletnih straneh 

število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: od 22. 8. do 28. 9. 2022 (do 24. ure) 
 
 Dan: 1. dan – 38. dan     ZVPR:  11., 12., 13., 14. in 17. člen  
             (najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja)  ZVDZ:  47. člen        
           
OPRAVILO: Poslanci državnega zbora dajejo podporo kandidatom za volitve predsednika republike na 

predpisanih obrazcih, ki jih izda pristojna služba državnega zbora. 
 
 Politične stranke določajo kandidate za volitve predsednika republike skladno z njihovimi 

pravili. 
                         
                        Volivci dajejo podporo kandidatom za volitve predsednika republike na predpisanih  
                        Obrazcih, s podpisom, danim na upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča..                           

 
1 Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo! 
2 Razlaga okrajšav:  

− ZVPR = Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03- odločba US) 
− ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 

odl. US, 23/17 in 29/21)    
− ZEVP-2 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) 
− ZVRK = Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – 

odl. US in 98/13) 
− Razpis = Razpis volitev predsednika republike  (Uradni list RS, št. XX/22) 
− Navodilo =  Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslank in 

poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 13/18) 
− Pravilnik =  Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev  (Uradni  

list RS, št. 34/18 in 178/21) 
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Datum: 26. 8. 2022 
        
              Dan: 5 dan                                                               ZEVP-2: 35. člen 
                       ZVDZ: 82. člen 
 
OPRAVILO: MNZ po uradni dolžnosti izda volilne karte za glasovanje po pošti iz tujine za državljane  
                          Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci). 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 29. 8. 2022 
 
 Dan: 8. dan      ZEVP-2: 22. člen 

(najpozneje 7 dni po razpisu)                                      ZVDZ: 39. člen  
 
OPRAVILO: Okrajne volilne komisije določijo volišča na območju okraja (območja in sedeže volišč) ter 

to sporočijo Geodetski upravi Republike Slovenije in DVK. 
 
Datum: 5. 9. 2022  

 
Dan: 15. dan      ZEVP-2: drugi odstavek 22. člena  
(najpozneje 14 dni po razpisu volitev)      

 
OPRAVILO: Geodetska uprava Republike Slovenije uskladi območja volišč v registru prostorskih enot.  
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 6. 9. 2022  

 
Dan: 16. dan      ZVPR: 20. člen  

             (najpozneje 15 dni po razpisu volitev)    ZVDZ: tretji odstavek 41. člen 
 
OPRAVILO: Politične stranke in lokalne skupnosti lahko okrajni volilni komisiji posredujejo svoje 

predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. 
 
Datum: 7. 9. 2022                                            
 

Dan: 17. dan                  
(najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja)   ZVRK: prvi odstavek 16. člena 

 
OPRAVILO:    Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben račun z oznako "Za volilno kampanjo" 

in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo. 
 
Datum: 11. 9. 2022 

 
Dan: 21. dan                  
(najpozneje 20 dni po razpisu volitev)    ZEVP-2: 22. člen 

 
OPRAVILO 1:  MNZ sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in ga pošlje upravni enoti na 

območju volišča v pregled v elektronski obliki. 
 
         ZEVP-2: 25. člen 
 
OPRAVILO 2: MNZ sestavi za posamezno državo v tujini posebni volilni imenik in ga pošlje diplomatskim 

predstavništvom oziroma konzulatom Republike Slovenije v pregled v elektronski obliki. 
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Datum:  22. 9. 2022  
 
 Dan: 32. dan                  ZVPR: 20. člen 
              (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja)                     ZVDZ: drugi odstavek 82. člena 
        
OPRAVILO 1 : Volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko DVK 

sporočijo, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije, na katerem bo na dan glasovanja volišče.   

    
                                                                                                        ZVRK: 2. člen 
 
OPRAVILO 2:   Začetek volilne kampanje.. 
__________________________________________________________________________________ 
Datum: 28. 9. 2022   
 
 Dan: 38. dan      
             (najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja)  ZVPR: 17., 18. člen 
 
OPRAVILO 1: Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) lahko 

podpiše obrazec podpore kandidaturi. Zadnji dan, ko  poslanec pri Službi Državnega 
zbora RS lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi. 

 
OPRAVILO 2:  Predloge kandidatur je treba vložiti neposredno na DVK (do 24. ure). Kandidat oz. 

predstavnik kandidata obvesti Službo DVK o terminu vlaganja kandidature. 
 

ZVRK: 17. člen 
 
OPRAVILO 3: DVK so kandidati za predsednika republike dolžni sporočiti organizatorja volilne kampanje 

ter njegovo odgovorno osebo in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za 
volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika 
transakcijskega računa). 

___________________________________________________________________________________ 
Datum: od 28. 9. do 2. 10. 2022   
 
 Dan: 38. dan - 42. dan    
 (od 25 do najpozneje 20 dni pred   ZVPR: 17., 18. in 19. člen 

dnem glasovanja)                   ZVDZ: 59. člen 
          
OPRAVILO 1: Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi 

kandidatur, ki se pošljejo predstavniku liste kandidatov, pri čemer je potrebno v treh dneh 
odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti kandidature.  

__________________________________________________________________________________ 
Datum: 3. 10. 2022         
 
 Dan: 43. dan                  ZVPR: 15. člen 
 (najpozneje 20. dan pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO: Kandidat lahko umakne soglasje h kandidaturi.  
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 7. 10. 2022   
 

Dan: 47. dan       
(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)  ZVPR: 19. člen    
  

OPRAVILO 1: Žrebanje vrstnega reda kandidatur in določitev seznama kandidatur za predsednika 
republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev.  
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OPRAVILO 2: DVK javno objavi seznam kandidatur za predsednika republike. 
 

ZEVP-2: 17. člen 
 

OPRAVILO 3: Vsak volivec lahko na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali 
konzulatu Republike Slovenije vpogleda v podatke, ki se o njem vodijo v evidenci volilne 
pravice, ali zahteva popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Vpogled je mogoč tudi 
prek državnega portala e-uprava.   

 
ZEVP-2: 23. in 26. člen 

 
OPRAVILO 4: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni volilni imenik in 

posebne volilne imenike za izvedbo glasovanja s podatki o volivcih v evidenci volilne 
pravice. 

 
  ___________________________________________________________________________________ 
Datum: 12. 10. 2022   
 
 Dan: 52. dan                 
             (najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja)   ZVPR: 20. člen 

ZVDZ: drugi odstavek 81. člena 
 
OPRAVILO 1: Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem 

zavodu za institucionalno varstvo, in želijo glasovati po pošti na območju Republike 
Slovenije, to sporočijo okrajni volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, 
če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 

 
 Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-

CoV-2. Obvestilu je treba priložiti ustrezno dokazilo. 
 
                                                                                                         ZVDZ: četrti odstavek 81. člena 
 
OPRAVILO 2: Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo 

pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju 
po pošti velja do preklica. 

                                                                                                 
 Pravilnik: tretji odstavek 3. člena  

 
OPRAVILO 3:  Predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih 

organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali 
izobraževanja, imajo na območju Republike Slovenije pravico opazovati izvedbo volitev. 
Opazovalci so tudi člani oziroma predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav. 
Vloga za izdajo akreditacije se vloži pri DVK. 

___________________________________________________________________________________ 
Datum: 14. 10. 2022  
  

Dan: 54. dan    
(najpozneje 9. dan pred dnem glasovanja)  ZEVP-2: tretji odstavek. 23. in tretji   

odstavek .26. člena 
 
OPRAVILO 1: Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo okrajnim 

volilnim komisijam. 
 
OPRAVILO 2: MNZ posebne volilne imenike potrdi s podpisom in žigom ter jih preda Ministrstvu za 

zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ). 
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OPRAVILO 3: MZZ pošlje posebne volilne imenike na vsa diplomatska predstavništva in konzulate 

Republike Slovenije v tujini, kjer bo potekalo glasovanje. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 17. 10. 2022  
 

Dan: 57. dan      ZVPR: 20. člen 
(najkasneje 5 dni pred dnem glasovanja)  ZVDZ: drugi odstavek 31. člena in tretji 

odst. 81. člena 
  
OPRAVILO 1: Predstavnik kandidature lahko sporoči okrajni volilni komisiji seznam zaupnikov na 

voliščih.  
 
OPRAVILO 2:  Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na 

zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so 
prejeli odločbo o invalidnosti po 12. 10. 2022, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo 
okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najkasneje pet dni 
pred dnem glasovanja in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). 

 
 Po pošti lahko glasujejo volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. 

Obvestilu je treba priložiti ustrezno dokazilo. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 18., 19. in 20. 10. 2022 (od 7h do 19h) 
 
             Dan: 58., 59. in 60. dan     
 (ne prej kot 5 dni pred dnevom glasovanja in  ZVPR: 20. člen 
  ne pozneje kot 2 dni pred dnevom glasovanja)   ZVDZ: 69. člen 
 
OPRAVILO:  Predčasno glasovanje na voliščih za predčasno glasovanje.3 
__________________________________________________________________________________ 
Datum: 19. 10. 2022 
 

Dan: 59. dan      ZVPR: 20. člen  
(najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja)   ZVDZ: 79. a in drugi odstavek 83. člen  
   

OPRAVILO 1: Volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo 
glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. omnia 
volišče) morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni 
imenik. 

 
OPRAVILO 2:  Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v     

volilni imenik, sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na 
svojem domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje 
vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se 
volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda 
katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne le osebni 
zdravnik). 

OPRAVILO 3: Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in bodo na dan 
glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to 
sporočiti DVK. 

___________________________________________________________________________________ 
Datum: 21. 10. 2022  ob 24. uri 
 

 
3 Sedeži volišč za predčasno glasovanje bodo objavljeni na spletnem mestu DVK.  
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 Dan:      61. dan      ZVPR: 20. člen               
  (24 ur pred dnem glasovanja)   ZVRK: 2. člen 
 
OPRAVILO: Zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 23. 10. 2022   
 
 Dan: 63. dan       Odlok  
  (dan glasovanja) 
                 
OPRAVILO: Splošno glasovanje. 
 
Datum: 24. 10. 2022 po 12. uri  
 
        ZVPR: 20. člen 

Dan:      64. dan  ZVDZ: 87. člen 
(dan po dnevu glasovanja) 

 
OPRAVILO: Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti, ki je prispela z območja 

Republike Slovenije.   
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 2. 11. 2022 po 12. uri 
 

Dan: 71. dan      ZVPR: 20. člen   
(8. dan po dnevu glasovanja4     ZVDZ: 87. člen                 

 
OPRAVILO: Okrajna volilna komisija ugotavljata izid glasovanja po pošti v tujini. Volilni odbor DVK 

ugotavlja izid glasovanja na DKP in po pošti v tujini.  
___________________________________________________________________________________ 
Datum: od 24. 10. 2022 do 4. 11. 2022     
 

Dan: od 64. do 75. dan     
(1. do 12. dan po dnevu glasovanja)   ZVDZ: 87. do 98. člen        

          
OPRAVILO 1: Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava zapisnika o 

ugotovitvi končnega izida volitev v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
OPRAVILO 2: Razpis morebitnega ponovnega glasovanja o kandidatih, ki sta v prvem krogu glasovanja 

prejela največ glasov. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum:  13. 11. 2022 
 

Dan: 84. dan        
(21. dan po prvem glasovanju)    ZVPR: 24. člen                  

 
OPRAVILO: Morebitno ponovno glasovanje (drugi  krog volitev).  
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Datum: 7. 11. 2022  (23. 10. 2022, če bo samo prvi krog) 
 
 Dan: 78. dan                        

 
4 31. 10 in 1. 11. 2022 sta dela prosta dneva – državni praznik 
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             (najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja)                          ZVRK: peti odstavek 17. člena 
 
OPRAVILO 1:  DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje Računskemu sodišču. 
                                                                                                                             
 
                                                                                                       ZVRK: prvi odstavek 11. člena 
 
OPRAVILO 2: Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske 

vsebine iz plakatnih mest. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 23. 2. 2023  
 
   Dan: 186. dan 
               (najpozneje v 4. mesecih po               ZVRK: prvi odstavek 16. člena 
    dnevu glasovanja) 
 
OPRAVILO:  Organizator volilne kampanje je dolžan zapreti poseben transakcijski račun za volilno 

kampanjo. 
___________________________________________________________________________________ 
Datum: 10. 3. 2023  
 
 Dan: 201. dan 
 (najpozneje v 15. dneh po zaprtju               ZVRK: prvi odstavek 18. člena  
  posebnega TRR) 
 
OPRAVILO:  Organizator volilne kampanje mora po zaprtju posebnega transakcijskega računa poročilo o 

financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) preko spletnega portala AJPES. 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 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 zvezi z 9. in 20, 
členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US) in 46. člena 
Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in  člani 
__________________.  Sklep je sprejela ___________. 
 
        

Peter Golob 
       Predsednik 
 
 
 

 



 

Številka: 041-75/2022-2 
Datum:   16. 8. 2022 
 
 

N A V O D I L O 
 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike 
 

sprejela: 
 
Za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. 10. 2022, ter 
enotne uporabe določb Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odločba US, v nadaljevanju: ZVPR) in 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), DVK daje okrajnim volilnim 
komisijam (v nadaljevanju: OVK) in volilnim komisijam volilnih enot (v nadaljevanju: VKVE), volilnim 
odborom na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: VO 
na DKP) ter Službi Državne volilne komisije (v nadaljevanju: Služba DVK) naslednja strokovna 
navodila, usmeritve in priporočila: 
 
 

I. 
 
1. Predsednica državnega zbora Republike Slovenije je na podlagi petega odstavka 103. člena 

Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka petega člena ZVPR dne 20. 7. 2022 razpisala 
volitve predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/22). 
  

2. Za dan glasovanja je določena nedelja, 23. 10. 2022. Roki za volilna opravila začnejo teči v 
ponedeljek, 22. 8. 2022. 

 
3. Volitve predsednika republike ureja ZVPR. Na podlagi 9. in 20. člena ZVPR se glede vprašanj, ki 

niso posebej urejena z ZVPR, smiselno uporabljajo določbe ZVDZ. 
 
4. Volitve predsednika republike izvajajo volilni organi, imenovani po ZVDZ, in sicer DVK, VKVE in 

OVK. Glasovanje na voliščih in ugotavljanje izida glasovanja na voliščih vodijo volilni odbori.   
 

5. V skladu z 29. členom ZVDZ, ki določa, da so državni organi in organi lokalne samouprave dolžni 
pomagati volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih 
potrebujejo pri svojem delu, Služba DVK pošlje dopis Ministrstvu za javno upravo, s katerim 
opozori na problematiko pomena izvedbe volitev, zlasti z vidika omogočanja tajnikom in 
namestnikom, da nemoteno opravljajo volilna opravila za volilne komisije.  
 

 
 

II.  
 
1. Priprava na izvedbo volilnih opravil 
 
1.1. Komisije naj se čim prej sestanejo in seznanijo z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za 

izvedbo volitev predsednika republike, ki ga je dne 16. 8. 2022 na 38. redni seji sprejela DVK, 
ter pripravijo okvirni terminski program svojega dela. 

 
1.2. Na podlagi 4. člena ZVDZ roki za volilna opravila tečejo ne glede na nedelje, državne praznike 

in druge dela proste dneve, zato naj bodo komisije na to še posebej pozorne. 
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1.3. Komisije naj si pri izvajanju volilnih opravil prizadevajo, da jih opravijo čim prej, ko je to mogoče 
(ko so izpolnjeni pogoji), in, če je le mogoče, ne zadnji dan roka za posamezno volilno opravilo. 

 
 
2. Določitev volišč in njihovih območij 
 
2.1. Pred določitvijo volišč OVK vzpostavi kontakt s krajevno pristojno izpostavo geodetske uprave 

in preveri območje svojega okraja. To še posebej priporočamo OVK na območjih, kjer je prišlo 
do spremembe območij okrajev na podlagi novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 29/21). 

 
2.2. OVK na podlagi 39. člena ZVDZ in na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice 

(Uradni list RS, št. 98/13 – v nadaljevanju ZEVP-2) čim prej, najpozneje pa do 29. 8. 2022, 
določi volišča in območja volišč. Pri določitvi volišč je treba dosledno upoštevati, da so vsa 
volišča dostopna invalidom. V istem roku sklep o določitvi volišč in njihovih območij OVK 
posreduje izpostavi geodetske uprave, v vednost pa tudi pristojni upravni enoti in DVK. 
OVK mora poleg sklepa od določitvi volišč in njihovih območij DVK posredovati podatke o 
voliščih v Excel tabeli.  
 

2.3. V primeru, da je morala OVK zaradi spoštovanja določbe prvega odstavka 79.a člena ZVDZ ali 
zaradi drugih objektivnih okoliščin kakšno dosedanje (tradicionalno) volišče združiti z novim 
oziroma ukiniti, mora o tem takoj obvestiti javnost oziroma volivce preko glasil lokalnih skupnosti 
in na drug krajevno običajen način (npr. obvestiti lokalno skupnost in krajevne oz. četrtne 
skupnosti ipd.). Obvestilo o novem sedežu volišča se objavi tudi na sedežu ukinjenega volišča. 

 
2.4. OVK v primeru iz točke 2.3. takoj obvesti DVK, katera volišča so bila ukinjena in koliko volivcev 

je bilo vpisanih v volilni imenik za posamezno (ukinjeno) volišče.  
 
2.5. OVK mora na podlagi drugega odstavka 79. a člena ZVDZ določiti volišče brez krajevne 

pristojnosti, namenjeno za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju 
okraja (t. i. omnia).  

 
2.6. OVK določijo posebna volišča za predčasno glasovanje na območju OVK.  
 

2.6.1. OVK lahko izjemoma določijo volišča za predčasno glasovanje tudi izven območja OVK 
oziroma več volišč za predčasno glasovanje na območju svojega okraja, če se na tak 
način omogoči predčasno glasovanje večjemu številu volivcev in zagotovi lažja 
dostopnost volišč za volivce ter boljša organizacija in izvedba predčasnega glasovanja 
(geografski in družbeni dejavniki, boljši javni prevoz, možnost parkiranja, poznavanje 
lokacije idr.).  

 
2.6.2. OVK morajo o sedežih in območjih volišč za predčasno glasovanje obvestiti javnost in 

občine na svojem območju na krajevno običajen način (npr. lokalni mediji, glasila občin 
in drugi ustrezni načini). OVK sklep o določitvi volišča ali volišč takoj pošlje DVK in ga 
javno objavi na sedežu OVK.  

 
2.7. DVK priporoča, da se volišča iz točke 2.5. in 2.6. tega navodila ne spreminjajo in da jih OVK, če 

je le to mogoče, določi na enak način (na enakih naslovih) kot za izvedbo volitev v državni zbor 
24. 4. 2022.    

 
2.8. Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor okrog 

objekta. Za določen prostor okrog objekta se šteje območje v obsegu najmanj 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.  

 
2.9. Na območju volišča sta volilna propaganda in agitacija prepovedani. 
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3. Imenovanje volilnih odborov 
 
3.1. Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. OVK imenuje 

v volilni odbor praviloma 6 članov (predsednika in dva člana ter njihove namestnike).  
 
3.2. Na podlagi 41. člena ZVDZ lahko politične stranke posredujejo predloge za imenovanje 

predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov (v nadaljevanju: člani volilnih 
odborov). Predlogi političnih strank za imenovanje predsednika in članov volilnega odbora, ki se 
lahko pošljejo po pošti, e-pošti ali po faksu, so pravočasni, če so posredovani OVK do vključno 
6. 9. 2022. Služba DVK pošlje dopis političnim strankam, s katerim jih zaprosi za posredovanje 
predlogov za člane volilnih odborov.  

 
3.2.1. Predloge za člane volilnih odborov lahko OVK posredujejo tudi lokalne skupnosti ter 

njihovi deli (krajevne, vaške, četrtne skupnosti). Služba DVK pošlje dopis lokalnim 
skupnostim, s katerim jih zaprosi za posredovanje predlogov za člane volilnih odborov. 

 
3.3. Predlogu politične stranke morajo biti poleg osebnih podatkov predlaganega člana (ime in 

priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in transakcijski račun) priložena 
pisna soglasja predlaganih kandidatk/kandidatov za predsednika in člane volilnega odbora ter 
njihovih namestnikov. OVK nemudoma pozove politično stranko, ki ni priložila soglasja 
kandidata, da dopolni predlog s soglasjem kandidata najpozneje v roku 3 dni od prejema 
obvestila za dopolnitev. Če politična stranka ne dopolni predloga, ga OVK ne upošteva. 

 
3.4. Pri imenovanju volilnih odborov mora OVK dosledno upoštevati zakonske pogoje za imenovanje 

članov volilnih odborov (biti morajo volivci, vpisani v volilni imenik na območju okraja) in volilne 
odbore imenovati na način, da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih odborov.  

 
3.5. Pri imenovanju volilnih odborov se upošteva izid volitev poslancev v državni zbor, ki so bile 24. 

4. 2022, in sicer OVK pri imenovanju upošteva naslednje zaporedje (prednostni red):  
 

1. GIBANJE SVOBODA 
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS  
3. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI - NSi  
4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD  
5. LEVICA 

 
3.6. Če je predlogov iz točke 3.5. premalo, se za manjkajoče člane upošteva predloge preostalih 

registriranih političnih strank v Republiki Sloveniji in predloge lokalnih skupnosti ter njihovih 
delov. V primeru večjega števila predlogov preostalih registriranih političnih strank in lokalnih 
skupnosti ter njihovih delov, se upoštevanje predlogov določi z žrebom.  

 
3.7. Če OVK od istega predlagatelja dobi več predlogov za imenovanje članov volilnih odborov, se 

pri imenovanju upošteva vrstni red, ki ga je določil predlagatelj.  
 
3.8. Če OVK ne popolni volilnega odbora po predlogih iz zgornjih točk, se za člane volilnega odbora 

določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti. Služba DVK v 
zvezi s tem pošlje dopis Ministrstvu za javno upravo, s katerim opozori na problematiko 
imenovanja volilnih odborov. 

 
3.9. Zaporedje, kot je določeno v točki 3.5., ne pomeni tudi vrstnega reda funkcij v volilnem odboru. 

Pri imenovanju volilnega odbora je potrebno dosledno spoštovati določeno zaporedje oziroma 
vrstni red predlagateljev in ni mogoče izločiti posameznega predlagatelja.  

 
3.10. OVK ima diskrecijsko pravico, da sama določi predlaganim posameznim članom funkcijo v 

volilnem odboru, pri čemer lahko upošteva druge okoliščine, kot npr. predhodno članstvo v 
volilnem odboru, predhodno vodenje volilnega odbora ipd., ter na ta način zagotovi večjo 
učinkovitost dela volilnega odbora. 
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3.11. Če OVK dobi več predlogov kvalificiranih predlagateljev, kot je mest v volilnem odboru (7 ali 
več), ne sme izločiti predlagateljev, ki so v točki 3.5. navedeni pod zaporednimi številkami od 1 
do 5.  

 
3.12. V primeru odpovedi članstva v posameznem volilnem odboru mora OVK imenovati novega 

člana istega predlagatelja, če takega predloga ni, pa upoštevati prednostni vrstni red 
neimenovanih predlogov članov volilnih odborov iz točk 3.5. do 3.8.  

 
3.13. S seznami imenovanih članov volilnih odborov lahko razpolagajo vsi člani OVK.    
 
3.14. Odločbo o imenovanju volilnega odbora mora OVK predati predsedniku volilnega odbora 

(vsebovati mora ime, priimek, funkcijo člana volilnega odbora), ki jo mora razobesiti na volišču. 
Prav tako se predsedniku volilnega odbora preda identifikacijske kartice, ki vsebujejo ime, 
priimek in funkcijo člana volilnega odbora. Člane volilnega odbora je treba opozoriti, da morajo 
imeti identifikacijske kartice pripete ves čas, ko opravljajo delo na volišču.  

 
3.15. Za posredovanje seznama članov volilnih odborov lahko OVK uporabi dva načina:  

- fotokopira vse odločbe o imenovanju volilnih odborov in jih objavi na oglasni deski oziroma 
omogoči vpogled v te odločbe,  

- računalniški (kadrovski) program omogoča, da OVK oblikuje t. i. »csv« datoteko, ki jo je 
možno obdelovati z Excelom, pri tem opozarjamo na občutljive osebne podatke EMŠO, DŠ, 
TRR ipd.).  

 
 

4. Usposabljanje članov volilnih odborov 
 
4.1. OVK morajo pred dnevom glasovanja izvesti usposabljanje (inštrukcije) za člane in članice 

volilnih odborov (v nadaljevanju: člani) in jih seznaniti z navodilom za delo volilnih odborov. 
 
4.2. Pri usposabljanju morata sodelovati najmanj dva člana okrajne volilne komisije, udeležiti pa se 

ga morajo predsedniki in namestniki predsednikov volilnih odborov. 
 
4.3. OVK morajo pri izvedbi usposabljanj člane volilnih odborov posebej poučiti o možnosti in načinu 

uporabe pripomočkov za glasovanje slepih in slabovidnih oseb (šablone za slepe, ki so na vseh 
voliščih) ter o prikrivanju osebnih podatkov drugih volivcev ob podpisu v volilni imenik. 

 
4.4. OVK morajo pri izvedbi usposabljanja članov volilnih odborov opozoriti na dosledno upoštevanje 

morebitnega posebnega Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 
(COVID-19), ki ga bo sprejela DVK v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 
(NIJZ).  

 
4.5. 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, in sicer mora preveriti, če so objavljeni izidi volitev na posebni spletni 
strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora.  

 
 
5. Kandidacijski postopek 
 
5.1. Kandidacijski postopek za volitve predsednika republike izvaja DVK. Kandidate za predsednika 

republike lahko, po postopku in na način, kot ga določa ZVPR, predlagajo poslanci državnega 
zbora, politične stranke in volivci.  

 
5.2. Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset poslancev 

državnega zbora. 
 

5.3. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate 
določijo s tajnim glasovanjem. 
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5.3.1. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dvoje ali več političnih 
strank lahko določi skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi 
najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 (tri tisoč) volilcev. 

 
5.4. Volilci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina 

najmanj 5000 (pet tisoč) volilcev. 
 
5.5. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Kandidat se določi 

s tajnim glasovanjem.  
 

5.6. Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni kandidaturi. 
 
5.7. Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, ki ga določa ZVDZ. Podpora s 

podpisi se daje od 22. 8. 2022 do vključno 28. 9. 2022 na obrazcih, ki jih določa Navodilo o 
obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike (Uradni 
list RS, št. 40/17).  

 
5.8. Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat lahko 

umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži DVK najpozneje dvajseti dan pred dnevom 
glasovanja oziroma 3. 10. 2022. 

 
5.9. Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata ter 

predstavnika kandidata. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in podpisi 
poslancev oziroma volilcev, ki podpirajo kandidaturo, na predpisanih obrazcih. Predlogu 
kandidature, ki jo vloži politična stranka, mora biti priložen tudi zapisnik o določitvi kandidature 
in pravila politične stranke. 

 
5.10. Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volilcev, se kot ime predlagatelja navede 

ime in priimek enega izmed predlagateljev z dodatkom "in skupina poslancev" oziroma "in 
skupina volilcev". 

 
5.11. Predlog kandidature se vloži neposredno pri DVK najkasneje petindvajseti dan pred dnevom 

glasovanja oziroma 28. 9. 2022 do 24. ure.  
 

5.11.1. Glede postopka vložitve kandidature DVK sprejme posebno navodilo. Štetje in pregled 
obrazcev podpisov poslancev in volilcev opravijo člani, ki jih imenuje DVK in se opravi   
takoj po vložitvi predloga kandidature. Pri pregledu je lahko navzoč predstavnik 
kandidature ali od njega pisno pooblaščena oseba. O pregledu in štetju obrazcev 
podpisov se vodi zapisnik.  

 
Varianta točke 5.11.1 
 

Glede postopka vložitve kandidature direktor Službe DVK sprejme posebno navodilo. Štetje in 
pregled obrazcev podpisov poslancev in volilcev opravi Služba DVK. Pri pregledu je lahko navzoč 
predstavnik kandidature ali od njega pisno pooblaščena oseba. O pregledu in štetju obrazcev 
podpisov se vodi zapisnik. 

 
 
6. Postopek potrjevanja kandidatur  
 
6.1. DVK preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo 

določbe ZVDZ.  
 
 
7. Drugi (posebni) načini glasovanja  

 
7.1. Na volitvah predsednika republike lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določa ZVDZ. 
 
7.2. Obvestila volivcev za druge načine glasovanja (za posebne oblike glasovanja) OVK in Služba 

DVK sprejemajo elektronsko preko portala eUprava in preko spletne aplikacije Evidenca volilne 
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pravice (EVP). Obdelava obvestil volivcev, za katere je po zakonu pristojna OVK, se opravlja v 
skladu z navodili, ki jih za uporabo spletne aplikacije EVP izda Ministrstvo za notranje zadeve.   

 
7.2.1. Volivci lahko obvestijo OVK ali DVK, da želijo glasovati na drugačen način tudi po pošti 

ali preko elektronske pošte. To velja zlasti za volivce, ki želijo glasovati na domu. Pri 
tem DVK opozarja na določbo drugega odstavka 4. člena ZVDZ, da se vse vloge, ki so 
vezane na roke, vlagajo neposredno pri pristojnem organu (torej, da vsaka OVK lahko 
sprejema prijave za posebne oblike glasovanja samo za volivce s svojega območja) in 
da se upošteva rok prispetja. 

 
7.3. Glasovnice, ovojnice in drugo volilno gradivo bo OVK prejela od zunanjega izvajalca. O dostavi 

glasovnic in drugega volilnega gradiva bo zunanji izvajalec obvestil OVK. Glasovnice lahko 
prevzame tajnik/namestnik oziroma od njega pooblaščena oseba (če se izkaže s pooblastilom 
tajnika). 

 
7.4. Pri pripravi glasovnic za druge načine glasovanja (po pošti v Sloveniji, na predčasnem 

glasovanju ter za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča, tj. na t. i. volišču 
omnia) mora OVK pripraviti glasovnice vnaprej. Glasovnice za te oblike glasovanja se morajo 
razlikovati na od glasovnic, ki se uporabljajo na rednih voliščih, da ne bi prišlo do napačne 
uporabe (npr. do uporabe glasovnic iz predčasnega glasovanja na rednem volišču).  

 
7.5. Glasovnice za posebne oblike glasovanja se dodatno žigosajo z originalnim žigom OVK. 

Glasovnice OVK žigosa na naslednji način:  
1. glasovnice za glasovanje po pošti v Sloveniji se žigosajo v desnem spodnjem kotu,  
2. glasovnice za predčasno glasovanje se žigosajo v levem spodnjem kotu,   
3. glasovnice za glasovanje na t. i. volišču omnia se žigosajo v levem zgornjem kotu 

 
7.6. Glasovnice za glasovanje na voliščih DKP imajo faksimile žiga DVK zgoraj na sredini. 

Glasovnice za glasovanje po pošti v tujini imajo faksimile žiga DVK v desnem zgornjem kotu.  
 
7.7. Pri žigosanju glasovnic mora biti OVK pozorna, da se odtisnjen žig ne dotika besedila navodila 

za glasovanje, ki je na glasovnici, in dela glasovnice, kjer so vpisani kandidati. 
 
7.8. Glasovanje po pošti v Sloveniji 
 

7.8.1. Po določbi 81. člena ZVDZ lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za 
prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, če to sporočijo OVK najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma 
najpozneje 12. 10. 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK 
v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa 
invalida. 

 
7.8.2. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo 

pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica.  
 
7.9. Glasovanje po pošti – invalidi 
 

7.9.1. Če želi volivec invalid glasovati po pošti, mora obvestilu obvezno predložiti odločbo 
pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Odločbe o invalidnosti izdajajo: 

1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
2. Zavod RS za zaposlovanje – odločbe o invalidnosti po zakonu, ki ureja 

zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter po zakonu, ki je urejal 
usposabljanje in zaposlovanje invalidov 

3. Zavod RS za šolstvo – odločbe o usmerjanju v program vzgoje in izobraževanja po 
zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

4. Centri za socialno delo – podatke o oblikah družbenega varstva po zakonu, ki ureja 
družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, in odločbe o pridobitvi 
statusa otroka s posebnimi potrebami; 

5. Upravne enote – odločbe o vojnih invalidih po zakonu o vojnih invalidih.  
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7.9.2. Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, volivci, ki so v izolaciji, lahko 
glasujejo po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, 
da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu (vlogi) okrajni 
volilni komisiji o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).  

 
7.9.3. Če volivec, ki zahteva glasovanje po pošti, ne predloži odločbe o priznanju statusa 

invalida oziroma izvida o pozitivnem testu ali SMS obvestila o pozitivnem testu, ga mora 
OVK pozvati, da obvestilo dopolni z ustreznim dokazilom. Rok za dopolnitev je 3 dni 
(smiselna uporaba 56. člena ZVDZ – odprava formalnih pomanjkljivosti). Če volivec 
obvestila ne dopolni, se obvestilo o glasovanju po pošti ne upošteva. OVK mora v 
pozivu k dopolnitvi volivca posebej opozoriti, da se, če v roku 3 dni ne bo predložil 
ustreznega dokazila, njegovo obvestilo o glasovanju po pošti ne bo upoštevalo, lahko 
pa bo glasoval na volišču, kjer je vpisan v volilni imenik. Če je vloga za glasovanje po 
pošti popolna, se volilno gradivo pripravi po enakem postopku, kot za glasovanje po 
pošti na območju Slovenije (volilna karta, glasovnica, ovojnica z naslovom OVK, 
ovojnica za glasovnico).  

 
7.9.4. V volilnem imeniku se pri imenu in priimku naredi oznaka IE (invalid enkratno) oziroma 

IZ (volivec v izolaciji).  
 
7.9.5. Invalidi lahko DVK posredujejo obvestilo tudi za stalno glasovanje po pošti. Volilno 

gradivo za stalno glasovanje po pošti se pripravi na enak način, kot za enkratno 
glasovanje po pošti. Seznam invalidov, ki so zahtevali stalno glasovanje po pošti, OVK 
izpiše iz EVP. 

 
7.10. Glasovanje po pošti – volivci, ki jim je nepredvideno odvzeta prostost oz. so sprejeti v 

bolnišnico, socialnovarstveni zavod ipd., ter volivci, ki so v izolaciji. 
 
7.10.1. Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZVDZ volivci, ki jim je bila nepredvideno 

odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v 
institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti 
po roku iz prejšnje točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo OVK, najpozneje pet 
dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 17. 10. 2022 in o tem priložijo ustrezno 
dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo). 

 
7.10.2. Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, ki so v izolaciji, 

glasujejo po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, 
da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu (vlogi) OVK o 
tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem 
testu).  

 
7.10.3. Če volivec iz prejšnjih točk ne predloži ustreznega dokazila, ga mora OVK nemudoma 

pozvati k dopolnitvi obvestila o glasovanju po pošti. Če volivec obvestila ne dopolni (s 
fotokopijo odločbe/potrdila), se obvestilo o glasovanju po pošti ne upošteva. Če je vloga 
popolna, se volivcu takoj posreduje gradivo za glasovanje po pošti. Prav tako pa se v 
volilnem imeniku naredi ustrezna oznaka o drugačnem načinu glasovanja. 

 
7.11. Glasovanje po pošti v Sloveniji - izpis volilne karte in priprava volilnega gradiva za glasovanje 

po pošti (v nadaljevanju: volilno gradivo) 
 
7.11.1. Na podlagi 36. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/2013 

ZEVP-2) so OVK pristojne za izdajanje volilnih kart. Izpis volilnih kart je omogočen iz 
spletne aplikacije EVP. Priporočamo, da OVK vodi dodatno evidenco o tem, kdaj je 
volilno gradivo oddala na pošto, vsa ostala evidenca (število volilnih kart, število 
volivcev, seznam volivcev ipd.) je OVK na razpolago iz spletne EVP. 

 
7.11.2. Služba DVK obvesti pristojna ministrstva, da obvestijo zavode za prestajanje kazni, 

bolnišnice in socialnovarstvene zavode za institucionalno varstvo o možnem načinu 
uresničevanja volilne pravice po pošti v Slovenji.  
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7.11.3. V volilni imenik v rubriki »opombe« mora OVK pri volivcu, ki glasuje po pošti, narediti 

oznako »po pošti«. Pri tem opravilu velja posebna pozornost glede določbe tretjega 
odstavka 72. člena ZVDZ, ki določa, da volilni odbor ne dovoli glasovati osebi, pri kateri 
je v volilnem imeniku v rubriki »opombe« označba o drugem načinu glasovanja. Oznaka 
se lahko naredi na drugačen način, na primer tudi kot »PTT« ipd. Pomembno je, da je 
pri vseh, ki glasujejo po pošti, narejena oznaka, ki se razlikuje od oznake za predčasno 
glasovanje ali glasovanje na volišču omnia.  

 
7.11.4.  OVK za glasovanje po pošti pripravi naslednje gradivo: 

1. veliko ovojnico, na katero okrajna volilna komisija napiše naslov volivca, kamor 
se mu pošilja gradivo in se prepiše iz volilne karte,  

2. srednjo ovojnico, na katero okrajna volilna komisija napiše svoj natančen naslov 
(na ovojnici je v prostoru za znamko napis »POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI 25/0/S«) in v katero bo volivec vložil potrjeno volilno karto, ter manjšo 
kuverto z napisom »glasovnica – zalepiti«,  

3. manjšo ovojnico z napisom »glasovnica – zalepiti«,  
4. eno glasovnico, 
5. navodilo volivcu o načinu ravnanja z volilnim gradivom, 
6. volilno karto, ki jo OVK žigosa in podpiše uradna oseba (tajnik/namestnik). 

 
7.11.5. Volilno gradivo se pošilja s poštno storitvijo »Prednostno«. V ta namen bodo ovojnice, ki 

jih bodo OVK prejele od zunanjega izvajalca, za izvedbo imele natisnjen napis 
»Prednostno«. V primeru, da OVK razpolaga še z ovojnicami, ki tega napisa nimajo, 
prosimo, da OVK dopiše na ovojnico »prednostno« sama.  

 
7.12. Glasovanje po pošti v tujini – volivci, ki so vpisani v EVP in ki nimajo stalnega prebivališča v 

Republiki Slovenji (t. i. izseljenci). 
 

7.12.1. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji, se pošlje volilno gradivo 
za glasovanje po pošti v tujini (v nadaljevanju: volilno gradivo) po uradni dolžnosti.  

 
7.12.2. Volilno gradivo pripravi (kompletira) zunanji izvajalec na podlagi podatkov, ki jih 

posreduje Ministrstvo za notranje zadeve. Volilno gradivo zunanji izvajalec preda Pošti 
Slovenije za nadaljnji prenos pošte v naslovne tuje države. Služba DVK z dopisom 
Pošto Slovenije opozori na pravočasno pošiljanje volilnega gradiva v tujino.   

 
7.12.3. Volilno gradivo se volivcu pošlje izključno na naslov v tujini, ki je vpisan v EVP oziroma 

v posebnem volilnem imeniku in ga zunanjemu izvajalcu posreduje Ministrstvo za 
notranje zadeve.  

 
Varianta: 
Volilno gradivo se volivcu lahko pošlje tudi na drug naslov tujini, če volivec po razpisu volitev 
obvesti DVK, da želi volilno gradivo prejeti na drug naslov v tujini, pod pogojem, da to obvestilo 
volivca DVK prejme, preden je bilo volilno gradivo, z naslovom iz EVP, oddano na pošto.  
 
 

7.13. Glasovanje po pošti v tujini – volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci). 
 

7.13.1. Volivcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenji in bodo na dan glasovanja 
začasno v tujini, izda volilno karto in pripravi volilno gradivo za glasovanje po pošti v 
tujini Služba DVK.  

 
7.13.2. Na podlagi sprejetega sklepa DVK št. 040-3/2021-6 z dne 11. 11. 2021 se volilno 

gradivo pošlje v mednarodni promet s poštno storitvijo »priporočeno pismo«. Vsaka 
pošiljka ima sledilno številko.  

 
7.13.3. Volilno gradivo se volivcu pošlje na naslov v tujini, ki ga navede volilec v obvestilu za to 

obliko glasovanja.  
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7.13.4. Če volivec v trenutku obveščanja DVK ne ve, kje se bo začasno nahajal na dan 
glasovanja v tujini, lahko izjemoma obvesti (zaprosi) Službo DVK, da bo volilno gradivo 
osebno prevzel na sedežu DVK ali sedežu OVK, kjer ima stalno prebivališče. V tem 
primeru mora volivec v vlogi navesti, kje (na DVK ali na OVK) in kdaj želi osebno 
prevzeti volilno gradivo. O osebnem prevzemu se volivcu izda ustrezno potrdilo in se ga 
pri tem posebej opozori, da mora volilno gradivo oddati na pošto v tujini.   

 
7.14. Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (v 

nadaljevanju DKP) – volivci, ki so vpisani v EVP in ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Slovenji (t. i. izseljenci). 
 
7.14.1. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), lahko glasujejo 

le na DKP na tistem območju, kjer so vpisani v posebni volilni imenik. O tem po določbi 
82. člena ZVDZ ne potrebujejo posebej obveščati DVK.  

 
7.14.2. Varianta 1: Če želi volivec (izseljenec) glasovati na DKP v drugi državi, torej na 

območju, kjer ni vpisan v posebni volilni imenik, mora o tem obvestiti DVK, in sicer 
najpozneje trideset dni pred dnevom glasovanje oziroma najpozneje 22. 9. 2022 do 24. 
ure. Takemu volivcu Služba DVK izda ustrezno potrdilo in o tem obvesti pristojni DKP.  

 
7.15. Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (v 

nadaljevanju DKP) – volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci).  
 

7.15.1. Volivci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja 
začasno v tujini, lahko glasujejo na DKP, če o tem obvestijo DVK najpozneje trideset 
dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 22. 9. 2022 do 24. ure. 

 
7.15.2. Ti volivci se na podlagi vnosa preko EVP uvrstijo na posebni volilni imenik na območju 

države, kjer želi volivec glasovati.  
 

7.15.3. Ko volivec odda vlogo za glasovanje na DKP in je ta vloga odobrena, ne more več 
spremeniti načina glasovanja oz. ne more glasovati na svojem matičnem volišču v 
Sloveniji.  

 
Varianta 1: Volivec lahko spremeni svojo vlogo tudi po tem, ko je že odobrena, vendar ne po 
zaključku volilnih imenikov.  

 
7.16. Glasovanje na t. i. volišču omnia 
 

7.16.1. Za izvedbo glasovanja na t. i. volišču omnia mora OVK pripraviti seznam volivcev, ki 
bodo glasovali na tem volišču. Ta seznam se izpiše iz EVP: 
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7.16.2. OVK seznam iz prejšnje točke izpiše najprej v petek, 21. 10. 2022, pri čemer 

opozarjamo, da bo izseljence, ki bodo glasovali na t. i. volišču omnia, vpisala Služba 
DVK.  

 
7.16.3. Če se na dan glasovanja na t. i. volišču omnia zglasi volivec, ki ni vpisan v seznam za 

glasovanje na tem volišču, mora OVK takoj  kontaktirati OVK, ki je bila pristojna za vpis 
volivca. Kontaktni podatki OVK so objavljeni na spletni strani DVK (https://www.dvk-
rs.si/kontakti/ovk-kontakti/). 

 
 

7.16.4. Iz spletne EVP bo omogočen izpis za volivce, ki bodo glasovali na območju druge OVK 
(na podlagi tega seznama – OVK v volilnem imeniku pri posameznem volivcu naredi 
oznako, da glasuje na volišču omnia), kot tudi »seznam - volilni imenik« za glasovanje 
na volišču omnia. 

 
7.16.5. Tudi pri tej obliki glasovanja se spremljajo statistični podatki (po spolu in starosti). 

Postopek je enak, kot na rednem volišču. 
 
7.17. Glasovanje na domu  
 

7.17.1. Na podlagi 83. člena ZVDZ (glasovanje na domu) lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne 
morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred 
volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno 
zdravniško potrdilo (Sklep DVK št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022). Za zdravniško 
potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere 
izhaja, da se volilec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni 
lahko izda katerikoli zdravnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje zdravniške službe (ne 
le osebni zdravnik).  

 
7.17.2. Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo 

OVK najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 19. 10. 2022 in da 
obvestilu (vlogi) OVK o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS 
obvestilo o pozitivnem testu).  

 
 
7.18. Predčasno glasovanje 
 

7.18.1. Predčasno glasovanje poteka v torek, 18. 10., sredo, 19. 10., in v četrtek, 20. 10. 2022, 
med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišča za predčasno 
glasovanje bodo objavljena na spletni strani DVK (www.dvk-rs.si).  

 
7.18.2. Glasovanje na volišču za predčasno glasovanje poteka na enak način, kot glasovanje 

na rednem volišču (identifikacija volivca, podpis v volilni imenik, izročitev glasovnice, 
spremljanje statistike udeležbe).  

 
7.18.3. OVK mora volilnemu odboru, ki vodi glasovanje na volišču za predčasno glasovanje, 

izročiti zadostno število glasovnic, ki morajo biti žigosane na način, določen v točki 7.5. 
tega navodila.  

 
7.18.4. OVK mora posebej opozoriti volilni odbor, da se mora volivec najprej identificirati in da 

mora volilni odbor preveriti njegovo identiteto, nato pa se volivec podpiše v volilni 
imenik. Šele po podpisu volivca v volilni imenik se mu izroči glasovnico. Pričakujemo, 
da bo večina volivcev s seboj imela »obvestilo volivcu«, iz katerega je razvidno, na 
katerem volišču glasuje. Volilni odbor je treba tudi opozoriti, da volivci za glasovanje 
sicer potrebujejo zgolj osebni dokument (»obvestilo volivcu« ni obvezno). 

 
7.18.5. Prav tako mora OVK volilne odbore, ki vodijo predčasno glasovanje, opozoriti, da 

dosledno  upoštevajo navodila za delo volilnih odborov in pri podpisu volivca v volilni 

https://www.dvk-rs.si/kontakti/ovk-kontakti/
https://www.dvk-rs.si/kontakti/ovk-kontakti/
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imenik zakrijejo osebne podatke drugih volivcev ter vpisujejo tudi statistične podatke o 
udeležbi (po spolu in starosti).  

 
7.18.6. V volilni imenik se v rubriki »opombe« pri imenu in priimku volivca, ki je predčasno 

glasoval, naredi odtis štampiljke »PREDČASNO«.  
 

7.18.7. Na podlagi 69. člena ZVDZ je DVK odločila, da se glasovalne skrinjice, ki se uporabijo 
za predčasno glasovanje, za vsak dan glasovanja pečatijo (z uporabo varnostne 
nalepke). To pomeni, da se za vsak dan predčasnega glasovanja uporabi nova (druga) 
glasovalna skrinjica in da bodo OVK za izvedbo predčasnega glasovanja potrebovale tri 
(3) glasovalne skrinjice.  

 
7.18.8. Volilni odbor vsak dan po zaključku predčasnega glasovanja na glasovalni skrinjici 

prelepi odprtino za glasovnico in vse štiri robove glasovalne skrinjice. Odprtina za 
glasovnico se prelepi s posebnimi nalepkami, pri čemer se ena nalepka zalepi preko 
odprtine za glasovnico, ta pa se z vsake strani prelepi še z dvema. O zaščiti glasovalnih 
skrinjic se vodi zapisnik.  

 
Slika 1:  Prikaz, kako se pravilno zalepi odprtina za glasovnico na pokrovu glasovalne 

skrinjice 
   

                        
 

 
7.18.9. Glasovalne skrinjice z glasovnicami se hranijo v posebnem varovanem prostoru (video 

nadzor, fizični nadzor ipd.). Dostop v te prostore imajo samo člani OVK oziroma tajnik 
ali njegov namestnik. O hrambi ključa prostora, v katerem so shranjene glasovalne 
skrinjice z glasovnicami, se vodi zapisnik oziroma dnevnik, iz katerega mora biti 
razvidno, kdo in kdaj je v prostore vstopal (prevzel ključ). 

 
7.18.10. OVK mora vnašati podatke o udeležbi na predčasnem glasovanju. Udeležba na 

predčasnem glasovanju se v posebno računalniško aplikacijo (APL) vnaša z 
enodnevnim zamikom, in sicer:  

1. v sredo, 19. 10. 2022, do 9. ure OVK vnese podatke o udeležbi na predčasnem 
glasovanju v torek, 18. 10. 2022,  

2. v četrtek, 20. 10. 2022, do 9. ure  - za udeležbo v sredo, 19. 10. 2022, in  
3. v petek, 21. 10. 2022, do 9. ure - za udeležbo v četrtek, 20. 10. 2022. 

 
7.18.11. Podatki o udeležbi na predčasnem glasovanju so javni in jih lahko volilni odbor ali 

OVK posreduje medijem.  
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8. Ravnanje z glasovnicami  
 
8.1. OVK bo od zunanjega izvajalca prejela zadostno število glasovnic za glasovanje na rednih 

voliščih in voliščih za predčasno glasovanje ter za posebne oblike glasovanja (pošta, omnia 
volišče).   

 
8.2. Za izvedbo glasovanja na rednih voliščih OVK, na podlagi tretjega odstavka 64. člena in prvega 

odstavka 66. člena ZVDZ, za vsako volišče pripravi in preda volilnemu odboru toliko glasovnic, 
kot je število volivcev, vpisanih v volilni imenik.  

 
8.3. Za druga volišča morajo OVK pripraviti primerno (zadostno) število glasovnic ter dosledno 

upoštevati sledljivost števila glasovnic po potrdilu(ih) in zapisniku o številu prejetih, uporabljenih 
in neuporabljenih glasovnic. 

 
 

9. Glasovanje na volišču 
 
9.1. Glasovanje in delo na voliščih poteka po pravilih, ki jih določa navodilo za delo volilnih odborov, 

ki ga sprejme DVK. 
 
9.2. OVK naj na dan glasovanja obišče čim več volišč na območju okraja in preveri delo volilnih 

odborov, ki mora potekati v skladu z zakonom in navodili DVK. OVK je pri tem pozorna tudi na 
upoštevanje morebitnega Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV2 
(COVID-19). 

 
 
10. Ugotavljanje izida volitev na volišču 
  
10.1. Volilni odbor ugotovi: 
 

1.1. število volivcev, vpisanih v splošni volilni imenik, 
1.2. število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani v  

splošni volilni imenik,  
1.3. skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati na območju volišča.  
 
2.1.  število volivcev, ki so glasovali po splošnem volilnem imeniku, 
2.2.  število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma niso bili vpisani v 

splošni volilni imenik, 
2.3.  skupno število volivcev, ki so glasovali na volišču; 
  
3.1. Število oddanih glasovnic; 

 
5.1. Število neveljavnih glasovnic. 
 
5.2. Neveljavna glasovnica je: 

- ki je oddana prazna, 
- če je volivec obkrožil več kot enega kandidata in  
- v drugih primerih, če iz glasovnice ni mogoče ugotoviti volje volivca.          

  
 

5.1. Skupno število veljavnih glasovnic. 
 

6.1. Število glasov, ki jih je prejel posamezni kandidat. 
 

10.2. Če je na posameznem volišču oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volilni odbor ne sme 
ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč glasovnice preda OVK, ki ugotovi izid glasovanja 
na tem volišču. To pravilo velja tudi za glasovanje na volišču, določenem za glasovanje volivcev 
izven okraja stalnega prebivališča (volišče omnia).  
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10.3. Volilni odbor v zapisnik o delu volilnega odbora vpiše statistične podatke o volilni udeležbi po 
spolu in starostnih skupinah.  
 

10.4. OVK mora podatke o volilni udeležbi po spolu in starostnih skupinah vpisati v posebno aplikacijo 
najpozneje do 28. 10. 2022 za prvi krog volitev in najkasneje do  18. 11. 2022 za morebitni drugi 
krog glasovanja.  

 
 

11. Ugotavljanje delnega izida glasovanja 
 
11.1. Ugotavljanje izida glasovanja na dan glasovanja (v nedeljo, 23. 10. 2022) 
 

11.1.1. Izid glasovanja na predčasnem glasovanju ugotavlja volilni odbor v nedeljo, 23. 10. 
2022, po 19. uri. OVK izid glasovanja na predčasnem glasovanju vpiše v informacijski 
sistem takoj, ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja na tem volišču. OVK naj bo 
posebej pozorna, da pri vpisu oziroma vnosu vpiše tudi število volivcev, vpisanih v 
volilni imenik.  

 
11.1.2. Volilni odbor začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po 19. uri oziroma po zaprtju 

volišč. Če bi na katerem izmed manjših volišč volilni odbor končal delo pred 19. uro, 
ker so glasovali vsi volivci, vpisani v splošni volilni imenik, lahko začne z 
ugotavljanjem izida glasovanja takoj, vendar pa se izid glasovanja javno razglasi 
(izobesi) šele po 19. uri.  

 
11.1.3. OVK ob prevzemu volilnega gradiva od volilnega odbora, obvezno pred vpisom izidov 

glasovanja na voliščih v računalniški program, pregleda vse neveljavne glasovnice in 
preveri ustreznost odločitve volilnega odbora. Predsednik ali namestnik predsednika 
volilnega odbora, ki predaja gradivo volilnega odbora, mora počakati, da OVK opravi 
pregled volilnega gradiva odbora in neveljavnih glasovnic ter ob morebitni odpravi 
nepravilnosti podpisati popravljen zapisnik o delu volilnega odbora. 

 
11.1.4. Pri vnosu izidov glasovanja po voliščih v računalniški program na območju okraja 

morajo biti navzoči predsednik okrajne volilne komisije (OVK) ali njegov namestnik ter 
najmanj dva člana ali namestnika člana OVK, in sicer en član ali namestnik člana, ki je 
bil v OVK imenovan na predlog politične stranke, ki je v državnem zboru v koaliciji, in 
en član ali namestnik člana, ki je bil v OVK imenovan na predlog politične stranke v 
opoziciji. O vnosu izidov glasovanja po voliščih se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi, ki so sodelovali pri vnosu. 

 
11.1.5. Član OVK in zaupnik kandidata lahko, če to želi, po vnosu izidov glasovanja po 

voliščih dobi računalniški izpis izidov glasovanja po voliščih za območje okraja in izid 
glasovanja na območju okraja.  

 
11.1.6. Prav tako lahko član OVK in zaupnik kandidata po vnosu izidov glasovanja na volišču 

fotografira izid ali zahteva fotokopijo izida iz vseh zapisnikov o delu volilnih odborov na 
območju OVK in/ali naslednji dan po vnosu izidov glasovanja lahko zahteva vpogled v 
vsak zapisnik o delu volilnega odbora na območju OVK. 

 
11.1.7. OVK pred zaključkom dela na dan glasovanja preveri objavljene izide glasovanja po 

voliščih na spletni strani DVK in v informacijskem sistemu z izidi glasovanja po 
zapisnikih o delu volilnega odbora.  

 
11.1.8. 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, in sicer mora preveriti, če so 
objavljeni izidi volitev na spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi izidi volitev v 
zapisniku o delu volilnega odbora. Če predsednik volilnega odbora ugotovi 
neskladnost, mora o tem nemudoma obvestiti OVK.  
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11.2. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. omnia 
 

11.2.1. Če je na posameznem volišču omnia oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volilni 
odbor ne sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč glasovnice preda OVK, 
ki ugotovi izid glasovanja na tem volišču.  

 
11.2.2. Volilni odbor ugotovi izid glasovanja na volišču, na katerem so glasovali volivci iz 

drugih okrajev. Zapisnik o delu volilnega odbora na volišču omnia se preda OVK. 
 
11.2.3. OVK preizkusi zapisnik omnia in rezultat glasovanja vpiše v računalniški program. 

 
11.2.4. OVK po vpisu izida glasovanja na volišču omnia potrdi zapisnik, katerega priloga je 

tabela z izidi glasovanja.  
 

 
11.3. Ugotavljanje izida glasovanja na voliščih, ki so na diplomatskih predstavništvih in 

konzulatih Republike Slovenije v tujini 
 

11.3.1. VO na DKP začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po zaprtju volišč po 17. uri (po 
lokalnem času), vendar pa se izid glasovanja javno razglasi (izobesi) šele po 19. uri po 
času v Republiki Sloveniji.  

 
11.3.2. Če je na posameznem volišču DKP oddanih deset (10) ali manj glasovnic, VO DKP ne 

sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč izpolnjen in podpisan zapisnik o 
delu volilnega odbora takoj pošlje po e-pošti na DVK, in sicer na e-naslov gp.dvk@dvk-
rs.si, nato pa ta zapisnik skupaj z ostalim volilnim gradivom (uporabljene glasovnice, 
volilni imenik, volilne karte itd.) nemudoma pošlje po hitri pošti na naslov DVK. V 
navedeno število mora VO na DKP všteti tako oddane glasovnice na volišču, kot tudi 
glasovnice, ki jih je VO na DKP prejel od volivcev, ki so glasovali po pošti v tujini.  

 
11.3.3. Če VO na DKP ugotovi, da je bilo oddanih več kot deset (10) glasovnic, ugotavlja izid 

glasovanja na način, kot volilni odbori na matičnih voliščih v Republiki Sloveniji, in pri 
tem smiselno upošteva ta navodila in navodilo za delo volilnih odborov.   

 
11.3.4. Ko VO na DKP ugotovi izid glasovanja na volišču, podpisan zapisnik o delu volilnega 

odbora skenira in ga takoj po e-pošti pošlje na DVK, in sicer na e-naslov gp.dvk@dvk-
rs.si, nato pa zapisnik skupaj z ostalim volilnim gradivom (uporabljene glasovnice, volilni 
imenik, volilne karte itd.) nemudoma pošlje po hitri pošti na naslov DVK.  

 
Izid glasovanja na voliščih DKP, na katerih volilni odbori niso ugotavljali izida glasovanja, 
ugotavlja izid glasovanja za ta volišča volilni odbor DVK, ki ga imenuje DVK. Vnos ugotovljenih 
izidov glasovanja v računalniški sistem za ta volišča izvede volilni odbor DVK. (varianta 1: 
Služba DVK).  

 
 

11.4. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti v Sloveniji 
 

11.4.1. OVK v ponedeljek, 24. 10. 2022, pred ugotavljanjem izida glasovanja po pošti v 
Sloveniji (najpozneje do 12. ure) ponovno preveri javno objavljene izide volitev 
(glasovanja) po voliščih na spletni strani DVK in v informacijskem sistemu za podporo 
ugotavljanja izida glasovanja z ugotovljenimi končnimi izidi glasovanja v zapisnikih 
volilnega odbora. O tem preverjanju mora sestaviti poseben zapisnik. OVK mora o 
sklicu seje, na kateri bo opravljala preverjanje, obvestiti zaupnike kandidatov. 

 
11.4.2. OVK v ponedeljek, 24. 10. 2022, po 12. uri ugotovijo izid glasovanja po pošti v 

Sloveniji. OVK mora o sklicu seje, na kateri ugotavlja izid glasovanja po pošti, obvestiti 
zaupnike kandidatov. 

 
11.4.3. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti v Sloveniji OVK upošteva 

glasovnice, ki so prispele po pošti na OVK do 19. ure na dan glasovanja (23. 10. 

mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
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2022), in glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije do 12. ure na dan po dnevu 
glasovanja (24. 10. 2022).  

 
11.4.4. Ovojnice z glasovnicami, ki so prispele po pošti k OVK dne 23. 10. 2022 po 19. uri, 

morajo imeti poštni žig z datumom oziroma morajo biti ovojnicam priložene listine, iz 
katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto dne 23. 10. 2022 pred 19. 
uro. Če poštnega žiga ni ali pa iz poštnega žiga izhaja, da je bilo gradivo oddano na 
pošto kasneje, se volilno gradivo izloči in ne upošteva pri ugotavljanju izida. Na srednji 
ovojnici se zabeleži »ni razviden datum oddaje na pošto« ali »prepozno glasovanje«. 

 
11.4.5. Če je bilo po pošti v Sloveniji na OVK oddanih deset (10) ali manj glasovnic, OVK ne 

sme ugotavljati izida glasovanja po pošti v Sloveniji, temveč volilno gradivo za 
glasovanje po pošti (ovojnice z volilno karto in glasovnico) preda pristojni VKVE, ki 
ugotovi izid glasovanja po pošti v Sloveniji.  

 
 

11.5. Ugotovitev delnega izida glasovanja (volitev) za območje okraja in volilne enote 
 
11.5.1. OVK po ugotovitvi izida glasovanja po pošti v Sloveniji ugotovi delni izid glasovanja za 

območje okraja, v katerem upošteva tudi izid glasovanja volivcev, ki so glasovali na 
omnia volišču (omnia – ostali). Kot delni izid glasovanja se lahko namesto zapisnika 
šteje tudi računalniški izpis za območje okraja, če ga podpišejo člani OVK. 

 
11.5.2. OVK delni izid glasovanja (brez upoštevanja glasov iz tujine) pošlje VKVE najpozneje 

v torek, 25. 10. 2022, do 12. ure. V primeru, da se kot začasni uradni izid za območje 
volilnega okraja šteje podpisan računalniški izpis, OVK samo sporoči VKVE, da je 
računalniški izpis potrjen kot delni izid. 

 
11.5.3. VKVE najpozneje v sredo, 26. 10. 2022, do 12. ure sporoči DVK delni izid volitev 

oziroma glasovanja za volilno enoto (brez upoštevanja glasov iz tujine). Kot delni izid 
glasovanja se lahko namesto zapisnika šteje tudi računalniški izpis za območje volilne 
enote, če ga podpišejo člani VKVE. 

 
 

11.6. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine in na voliščih, ki so na diplomatskih 
predstavništvih ter konzulatih Republike Slovenije v tujini in niso ugotavljali izida 
glasovanja 

 
11.6.1. OVK v sredo, 2. 11. 2022, po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz tujine. OVK 

mora o sklicu seje, na kateri ugotavlja izid glasovanja po pošti iz tujine, obvestiti 
zaupnike kandidatov. 

 
11.6.2. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti iz tujine OVK upošteva glasovnice, 

ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure desetega dne po dnevu glasovanja (2. 11. 
2022). 

 
11.6.3. Pri ovojnicah z glasovnicami, ki prispejo na OVK, se pri vsaki ovojnici najprej ugotovi, 

ali je na ovojnici poštni žig, iz katerega je jasno razviden datum oddaje na pošto in da 
gre za poštni žig tuje države. 

 
11.6.4. Datum oddaje na pošto mora biti najpozneje na dan glasovanja 23. 10. 2022 do 19. 

ure, na ovojnici pa mora biti žig tuje države. Če poštnega žiga ni ali pa iz poštnega 
žiga izhaja, da je bilo gradivo oddano na pošto kasneje, se ovojnica oz. gradivo izloči 
in se ne upošteva pri ugotavljanju izida glasovanja. Na srednji ovojnici se zabeleži »ni 
razviden datum oddaje na pošto« ali »prepozno glasovanje«.   

 
11.6.5. Ovojnica, na kateri ni odtisnjenega žiga tuje države, temveč je poštni žig Republike 

Slovenije, se dodatno preveri, in sicer tako, da se ovojnica odpre in pogleda volilno 
karto. Če iz volilne karte izhaja, da gre za volivca, ki ima stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji (torej za t. i. zdomca), se gradivo izloči. Na srednji ovojnici se 
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zabeleži »ni poštnega žiga tuje države«. Če pa iz volilne karte izhaja, da gre za 
volivca, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. izseljenca), pa se 
volilno gradivo upošteva pri ugotavljanju izida glasovanja. 

 
11.6.6. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji in volivcem, ki bodo na 

dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo in bodo glasovali po pošti iz tujine, 
bo DVK posredovala volilno gradivo za prvi krog glasovanja (23. 10. 2022) in tudi za 
morebitni drugi krog glasovanja (13. 11. 2022). Za morebitni drugi krog glasovanja 
bodo volivci iz te točke prejeli uradno prazno glasovnico, ki ima oznako »ZA DRUGI 
KROG«. 

 
11.6.7. Če volivec v prvem krogu glasovanja (23. 10. 2022) uporabi oziroma pošlje uradno 

prazno glasovnico, ki je predvidena za drugi krog glasovanja, se taka glasovnica šteje 
kot neveljavna in se pri ugotavljanju izida glasovanja ne upošteva. 

 
11.6.8. Volilni odbor DVK v sredo, 2. 11. 2022, po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz 

tujine na podlagi volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini, ki je prispelo iz tujine 
na DVK in izid glasovanja na voliščih, ki so bila na DKP. DVK mora o sklicu seje, na 
kateri ugotavlja izid glasovanja, po pošti obvestiti imenovanega zaupnika kandidatov.  

 
11.6.9. Volilni odbor DVK na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na 

voliščih na DKP in svojega zapisnika, ugotovi skupen izid glasovanja na diplomatskih 
predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije. Ta izid vključuje tudi izide 
glasovanja po pošti v tujini za volilno gradivo oziroma glasovnice, ki so jih prejeli na 
DKP in DVK.  

 
 

12. Ugotavljanje končnega izida glasovanja in predaja zapisnikov 
 
12.1. OVK ugotovi končni izid glasovanja za območje okraja, ki obsega: 

− izid predčasnega glasovanja, 
− izid glasovanja na voliščih, 
− izid glasovanja volivcev, ki so glasovali izven okraja (omnia), 
− izid glasovanja po pošti v Sloveniji, 
− izid glasovanja po pošti iz tujine.  

 
12.2. OVK zapisnik o ugotovitvi končnega izida glasovanja oziroma volitev na območju okraja preda 

VKVE najkasneje 3. 11. 2022 do 12. ure. Temu zapisniku OVK priloži tudi zapisnike OVK o izidu 
predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti (iz tujine in z območja Republike Slovenije) ter 
zapisnik o ugotavljanju izida glasovanja na volišču omnia. Končni izid glasovanja sporoči OVK 
tudi DVK. 

 
12.3. VKVE najkasneje 3. 11. 2022 ugotovi izid glasovanja v volilni enoti in ga skupaj z zapisniki OVK 

na svojem območju 4. 11. 2022 do 12. ure predloži DVK v originalu. 
 
12.4. DVK 00. 00. 2022 ugotovi, kateri kandidat je prejel večino veljavnih glasov. Če noben kandidat 

na glasovanju ni bo dobil večine veljavnih glasov, se bo glasovanje ponovilo in bo DVK sprejela 
odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike med kandidatoma, ki 
bosta dobila največ glasov. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
12.5. Po ugotovitvi končnega izida glasovanja za območje okraja mora OVK najpozneje do 8. 11. 

2022, pregledati volilne karte, ki so se upoštevale pri izidu glasovanja po pošti iz tujine in v 
posebno aplikacijo »DVK – Po pošti iz tujine« vnesti podatke o številu volivcev (volilnih kart), ki 
so glasovali po pošti iz tujine, in sicer za volivce, ki so bili začasno v tujini in so glasovali po 
pošti iz tujine (t. i. zdomci), ter za volivce brez stalnega prebivališča v RS (t. i. izseljenci). 
Skupno število volivcev, ki so glasovali po pošti iz tujine (oz. volilnih kart), mora biti enako 
številu oddanih glasov po pošti iz tujine.  
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12.6. DVK na podlagi zapisnika volilnega odbora DVK in zapisnikov VKVE ugotovi končni izid 
glasovanja in sprejme zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev predsednika republike. 
Zapisnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 
13. Predstavniki in zaupniki  

 
13.1. Določba 30. člena ZVDZ se pri volitvah predsednika republike uporabljajo na naslednji način: 
  

13.1.1. Predstavnik kandidata lahko sporoči VKVE po največ enega zaupnika za posamezno 
VKVE. Ta oseba  ima pooblastila, kot jih zakon določa za predstavnika liste kandidatov 
v volilni enoti (prvi odstavek 30. člena ZVDZ). 

 
13.1.2. Predstavnik kandidata lahko sporoči OVK največ enega zaupnika za posamezno OVK. 

Ta oseba ima pooblastila, kot jih zakon določa za zaupnika list kandidatov (drugi 
odstavek 30. člena ZVDZ). 

 
13.1.3. Zaupnik iz prejšnje točke tega navodila lahko sporoči imena zaupnikov za spremljanje 

dela volilnih odborov (drugi odstavek 30. člena ZVDZ). 
 

13.2. Pri delu DVK je lahko navzoč predstavnik kandidata, pri delu VKVE in OVK pa zaupniki, ki jih je 
določil predstavnik kandidata v skladu s prejšnjo točko teg navodila (13.1.).  

 
13.3. Predstavnik kandidata lahko sporoči zaupnike VKVE oziroma OVK najpozneje 5 dni pred dnem 

glasovanja oz. do vključno 17. 10. 2022. Zaupnik kandidata je lahko oseba, ki je vpisana v 
evidenco volilne pravice.    

 
 

III. 
 
1. Na podlagi 19. člena ZVPR bo seznam kandidatur javno objavljen na spletni strani www.dvk-rs.si 

najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (oz. do vključno 7. 10. 2022) in v publikaciji, ki jo bodo 
prejela vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji.  

 
2. Direktor Službe DVK lahko za izvrševanje tega navodila izda podrobnejše usmeritve za delo OVK, 

VKVE, volilnih odborov na DKP in Službe DVK 
 
3. V besedilu tega navodila uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni 

kot nevtralni za ženske in moške. 
 
4. To navodilo začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletnem mestu DVK. Navodilo se 

pošlje OVK in VKVE ter DKP, na katerih bodo določena volišča. 
 
 

O B R A Z L O Ž I T EV 
 

A.  
 
1. Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je dne 20. 7. 2022 razpisala redne volitve 

predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/22). 
 
 

2. DVK po določbi 37. člena ZVDZ skrbi za zakonitost izvedbe volitev in enotno uporabo določb 
tega zakona, daje drugim volilnim organom strokovna navodila za izvedbo volitev ter nadzira 
njihovo delo.   
 

B. 
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3. S tem navodilom se določajo strokovna navodila, priporočila in usmeritve, ki jih morajo OVK, 
VKVE, volilni odbori na DKP in Služba DVK upoštevati pri izvedbi nalog iz svoje pristojnosti za 
zagotovitev zakonite izvedbe volitev. 
 
 

C. 
 

4. DVK je sprejela to navodilo na podlagi 7. in 20. člena ZVPR in 37. člena ZVDZ, v sestavi: 
Predsednik Peter Golob ter člani ……………, ………………., ……………….., ……………., 
…………………. Navodilo je sprejela …………….. 

 
 

Peter Golob 
Predsednik  

 
 

 
 



1 

 

         

 
 
Številka: 041-75/2022-9 
Datum:   16. 8. 2022 
 

N A V O D I L O 
 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike 
 

sprejela: 
 
Za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. 10. 2022, ter enotne 
uporabe določb Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US, v 
nadaljevanju: ZVPR) in 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), DVK daje volilnim odborom naslednja strokovna navodila:  

 
A. 
 

I. UVOD 
 
Na podlagi razpisa volitev predsednika republike (Uradni list RS, št. 97/22) bodo 23. oktobra 2022 na območju 

Republike Slovenije redne volitve predsednika republike.   
Glasovanje bo potekalo na več kot 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 po določbah 20. člena Zakona o volitvah 

predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) smiselno uporabljajo določbe Zakona o 
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17 in 29/21; v 
nadaljevanju ZVDZ), ki v IX. poglavju (63. do 86. člen) ureja glasovanje na voliščih. 

Pravico voliti in biti voljen za predsednika republike ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja 
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 na podlagi zakona, drugih predpisov in navodil volilne komisije, neodvisno od kakršnihkoli drugih 
navodil. 
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2.0 Zaupniki 
Pri delu volilnega odbora je lahko navzoč zaupnik kandidata. 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 
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, 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 političnih strank, pa tudi ne 

priponk, nalepk ipd. z imeni 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, in sicer mora preveriti, 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 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.  
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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 tudi v času, ko je na volišče dostavljeno volilno gradivo. 

 
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,  
– 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, 
– odločba o imenovanju volilnega odbora, ki vsebuje ime, priimek, funkcijo posameznega člana volilnega 

odbora, 
– identifikacijske kartice (ime, priimek, funkcija), 
– seznam volivcev iz drugih volišč/okrajev, 
– 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). 
 
Volilni odbor mora ob prevzemu preveriti, če je prejel zadostno število glasovnic glede na število volivcev v 

volilnem imeniku. Zadostno število glasovnic pomeni, da volilni odbor prejme toliko glasovnic, kot je volivcev, ki 
imajo pravico glasovati na volišču na dan glasovanja (število vseh volivcev, vpisanih v volilni imenik, zmanjšano za 
volivce, ki so že predčasno glasovali ali imajo vpisane opombe za druge oblike glasovanja – po pošti v Sloveniji ali 
tujini, na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini, na volišču izven okraja stalnega prebivališča (omnia) 
ali na domu).  

 
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 je vsakomur zagotovljena tajnost glasovanja (na način, 
da nihče ne more opazovati volivcev pri izpolnjevanju glasovnic). 

Ko so volišča pripravljena v skladu s temi navodili, vsak volilni odbor sestavi zapisnik o delu volilnega odbora na 
dan pred glasovanjem, ki ga dobi hkrati z drugim volilnim gradivom. Delo volilnega odbora na dan pred 
glasovanjem je s tem končano. Preden odidejo člani volilnega odbora z volišča, morajo volišče še 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 najpozneje 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, 
razobesiti tudi odločbo o imenovanju volilnega odbora za to volišče, ki jo je v ta namen volilni odbor prejel od 
okrajne volilne komisije. 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 oz. posodo s pisali na mizo, za 
katero sedi volilni odbor, oz. na mesto, kjer se bo volivec podpisal v volilni imenik. Škatlo oz. posodo, v katero bodo 
volivci odložili uporabljena pisala po glasovanju, je treba postaviti na vidno mesto, da lahko vsak volivec po 
končanem glasovanju tja odloži uporabljeno pisalo. Volilni odbor nato naredi 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. 
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Opomba: Po določbi 66. člena ZVDZ lahko volilni odbor prevzame volilno gradivo najpozneje pol ure pred 
začetkom glasovanja, če ga ni prevzel že prej.  

V primeru slabega vremena volilni odbor ob vhodu postavi/nalepi opozorilo »Pozor, mokra tla.« ipd. 
Predsednik volilnega odbora nato razglasi, da se glasovanje začne. 
 
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 
končalo po 19. uri (ali začelo pred 7. uro zjutraj), mora okrajna volilna komisija obvestiti predstavnike kandidatov ali 
zaupnike ter Državno volilno komisijo takoj, ko je 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 v tem času zamenjati njegov namestnik ali katerikoli drug namestnik (77. člen ZVDZ). 
Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik (27. člen ZVDZ). Člani volilnih odborov in njihovi 
namestniki so lahko prisotni ves čas glasovanja.  

 
7.0 Glasovanje  
Na volišče, kjer se glasuje, vstopajo volivci posamično. Na volišču ne sme biti hkrati več volivcev, kot je 

glasovalnih mest (pregrajenih prostorov).  
 
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 na podlagi 152. člena Kazenskega 
zakonika kaznivo dejanje. 

 
7.2 Glasovanje invalidov, nepismenih oseb ipd. 
Kdor zaradi telesne hibe, ker je na primer 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 le-ta 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 
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predsednik ali član njegovo zaporedno številko v volilnem imeniku kot znak, da je glasoval (71. člen ZVDZ).  
 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.  

Volivec se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega odbora preveri, ali 
se je volivec podpisal na pravo mesto, in šele potem se volivcu izroči glasovnica.  

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 jih 
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 stalna evidenca volilne pravice izkazuje, da ima oseba 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, ko je bil volivec pomotoma izpuščen pri sestavljanju volilnega imenika in mu je zato uradni organ 
izdal ustrezno potrdilo. 

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 njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik. 
Glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli (preprečevanje večkratnega glasovanja - 72. člen ZVDZ).  

 
7.7 Volivci, ki glasujejo po pošti, na predčasnem glasovanju, na t. i. omnia volišču, na domu oz. 

diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini  
Če hoče glasovati oseba, pri kateri je v rubriki »opombe« označba, da je že glasovala predčasno, da glasuje po 

pošti, na domu oz. na volišču, ki je namenjeno volivcem za glasovanja zunaj okraja (t. i. omnia), 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 na domu, mora predsednik 
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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 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  in 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 nato 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:  

»Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko glasujete tako, da obkrožite 
številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom.« 

 
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 pri glasovanju zmotil«, in želi novo glasovnico, mu je volilni odbor ne sme izročiti; 
volivca naj v tem primeru 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, vendar 
ne dlje, kot do 23. ure. O tem volilni odbor takoj obvesti okrajno volilno komisijo.  

 
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. 

 
12.1 Zvočno/avdio in slikovno/video snemanje 
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V času glasovanja na volišču ni dovoljeno zvočno oziroma slikovno snemanje drugega ali narediti slikovnega 
posnetka osebe brez njenega soglasja (v nadaljevanju: slikovno snemanje), razen predstavnikom medijev za 
potrebe obveščanja javnosti o poteku glasovanja. Ob prihodu na volišče mora predstavnik medija o slikovnem 
snemanju obvestiti predsednika volilnega odbora. Slikovno snemanje lahko traja krajši čas, pri tem pa se ne sme 
slikovno snemati volivca/volivke brez njegovega/njenega soglasja na način, da bi se posegalo v tajnost glasovanja. 
S slikovnim snemanjem se ne sme motiti dela volilnega odbora. Po končanem slikovnem snemanju morajo mediji 
volišče zapustiti. 

 
13.0 Delo volilnega odbora po 19. uri 
(84. - 86. člen Zakona o volitvah v državni zbor) 
Ob 19. uri se zbere celoten 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. 
 
13.1 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 glasovalne (volilne) skrinjice je treba ugotoviti 
skupno število volivcev in število volivcev, ki so glasovali. 

 
13.2 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 teh 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 ali pa predčasno, na volišču na DKP ipd. 
 
 
13.3 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 c) do f) mora biti enak številu volivcev, ki so glasovali. 

  
13.4 Neposredno pred štetjem – dogovor o delu 
Preden volilni odbor začne šteti glasovnice, predsednik glasno prebere naslednje točke navodila 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. 
 
13.5 Odprtje skrinjice 
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, če poteka 
poleg glasovanja na volitvah predsednika republike 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. 
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13.6 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). 

 
13.7 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). 
 
13.8. Način štetja 
 
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 katerega kandidata je glasoval, naredi oznako na glasovnici (npr.: p-prešteta, n-neveljavna ipd.), dva 
člana volilnega odbora pa na pomožnem gradivu beležita glasove za posameznega kandidata oziroma 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih. Volilni odbor nato ugotovi, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko 
glasov je dobil posamezni kandidat. 

 
b) Volilni odbor se odloči, da bo vse glasovnice najprej razvrstil glede na posamezne kandidate in na 

neveljavne glasovnice. 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.  

 
13.9 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 tako, da se obkroži zaporedna številka, ki je pred imenom in 
priimkom kandidata). 

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 kandidata, 

ki je vpisan pod zaporedno številko, ki je obkrožena, 
– če je volivec označil (ne pa obkrožil) zaporedno številko ali ime in priimek enega kandidata, se to šteje kot 

glas za kandidata, ki je označen. 
Neveljavna je glasovnica: 
– ki je oddana prazna,  
– na kateri je volivec obkrožil ali drugače na enak način označil več kandidatov, 
– na kateri je volivec na različen način označil več kandidatov, vendar nobenega obkrožil, 
– v drugih primerih, če volja volivca ni jasno izražena. 

 
13.10 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 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).  
 
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 posameznega 

kandidata (neveljavne + veljavne = oddane glasovnice).  
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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 okrajni volilni komisiji in 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 in 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 okrajni volilni komisiji in vpisu izidov volitev na 
volišču v informacijski sistem za podporo ugotavljanja izida volitev, ki ga opravi okrajna volilna komisija, preveriti 
izide volitev na svojem volišču, in sicer mora preveriti, 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 
Pri štetju 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 prisotni 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 ter zvočno in slikovno snemanje ugotavljanja izida glasovanja ni dovoljeno. Za potrebe 
obveščanja javnosti o zaključku glasovanja lahko predstavniki medijev opravijo krajše slikovno snemanje (slikovni 
vklop). 

 
B. 

 
DVK je sprejela to navodilo na podlagi 7. in 20. člena ZVPR in 37. člena ZVDZ, v sestavi: Predsednik Peter Golob 
ter člani ……………, ………………., ……………….., ……………., …………………. Navodilo je sprejela 
…………….. 
 
 

                 Peter Golob 
                 Predsednik  

 
Priloga: 

- Obvestilo volilnim odborov 
- Standardi za ureditev volišča 
- Posebne določbe iz Kazenskega zakonika  
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OBVESTILO  
VOLILNIM ODBOROM 

 

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

DVK 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. Za 
določen prostor okrog objekta se šteje območje v obsegu najmanj 50 m okrog objekta, v katerem je volišče. 
Okrajna volilna komisija lahko, glede na značilnosti lege objekta, možnost dostopov do tega objekta, določi 
drugačen obseg območja volišča.  

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 ) in 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.  
 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.  

f) 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.  

g) 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.  

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

i) Glasovalna (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 je lahko grb Republike 
Slovenije. 

j)  Na volišču mora biti zastava Republike Slovenije, ki je lahko na zgradbi, 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. 
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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. 
 

 
1 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 

95/21 in 186/21) 
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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. 



     
 

Številka: 041-75/2022-3 
Datum:   16. 8. 2022 
 
 

S K L E P 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike, 23. 
10. 2022, na 38. seji, 16. 8. 2022 
 

sklenila:  
 

A. 
 
1. Za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike dne 23. 10. 2022 se določi 

glasovnica v velikosti A4 formata, tip pisave Arial. V primeru ponovnega glasovanja na 
volitvah predsednika republike je glasovnica formata A5. 

 
2. V desnem zgornjem kotu je besedilo »Volitve predsednika republike 2022«.  

 
3. Pod besedilom iz prejšnje točke tega sklepa se zapiše z veliki tiskanimi črkami beseda 

»GLASOVNICA«, in sicer na sredini (sredinska poravnava).  
 
4. Pod besedo »GLASOVNICA« sledi besedilo, ki se glasi:  
 

"Navodilo za glasovanje: 
Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko 
glasujete tako, da obkrožite številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom. 
 
Kandidati/kandidatke so:." 

  
5. Za besedilom »kandidati/kandidatke so:« se navedejo kandidati/kandidatke po vrstnem 

redu, ki ga DVK določi z žrebom.  
 
6. V spodnjem delu glasovnice je na sredini glasovnice odtis žiga DVK. 
 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 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 zvezi z 7. 
in 9. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US), in 
46. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik Peter 
Golob in  člani __________________.  Sklep je sprejela ___________.  
 
 

Peter Golob 
Predsednik 

 
 



                                                                                             
 

Številka: 041-75/2022-4                                      
Datum:   16. 8. 2022 
 
 
 

S K L E P 
 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo glasovanja po pošti iz tujine na volitvah 
predsednika republike, ki bodo 23. oktobra 2022, na 38. seji 16. 8. 2022 
 
 

sprejela: 
 
I.  
 

1. Uradna prazna glasovnica (v nadaljevanju: UPG) se uporabi za izvedbo glasovanja po pošti 
volivk in volivcev (v nadaljevanju: volivci), ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, ter volivcev, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini. 

 
2. UPG se za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine uporabi v vseh tujih državah, kar velja tudi v 

primeru morebitnega ponovnega glasovanja o kandidatih, ki v prvem krogu prejmeta največ 
glasov (tj. v drugem krogu glasovanja).    

 
 

II.  
 
3. UPG je velikosti A5 formata, tip pisave pa Arial.  
 
4. V desnem zgornjem kotu je besedilo »VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2022 – 

GLASOVANJE PO POŠTI«. Na vrhu v sredini je besedilo »URADNA PRAZNA GLASOVNICA«, 
pod tem besedilom pa besedilo »ZA PRVI KROG«. UPG ne vsebuje oznake volilne enote in 
volilnega okraja. 

 
5. Pod besedilom iz prejšnjega odstavka je navodilo, ki se glasi: »V pravokotni prostor na 

glasovnici lastnoročno ali na drug način vpišite ime in priimek kandidata, za katerega 
glasujete.«.  

 
6. Pod navodilom je s črtami omejen prostor pravokotne oblike. 
 
7. UPG, ki se uporabi za morebitno ponovno glasovanje o kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila 

največ glasov (tj. v drugem krogu glasovanja), ima enako obliko in vsebino kot glasovnica za 
prvi krog, s to razliko, da se na glasovnici namesto besedila "ZA PRVI KROG" zapiše besedilo 
"ZA DRUGI KROG".  

 
8. UPG ima spodaj v sredini ponatis žiga DVK. 
 
9. UPG se za prvi krog glasovanja tiska na papirju bele barve. Za morebitno ponovno glasovanje 

o kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov (tj. v drugem krogu glasovanja), se 
uradna prazna glasovnica tiska na papirju barve: pantone 551 U.  
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10. UPG za morebitno ponovno glasovanje o kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ 
glasov (tj. v drugem krogu glasovanja), se volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Slovenji in volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini ter so pravočasno 
obvestili DVK, da bodo glasovali po pošti iz tujine v prvem in morebitnem drugem krogu, 
pošlje skupaj z volilno karto, istočasno z volilnim gradivom za glasovanje po pošti iz tujine za 
prvi krog glasovanja, ki bo 23. 10. 2022.  

 
11. Volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini se odda Pošti Slovenije v mednarodni poštni 

promet najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja. 
 
 

Varianta 1:  
»11. Volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini se odda Pošti Slovenije v mednarodni 
poštni promet najpozneje 50 dni pred dnevom glasovanja.« 
 
Varianta 2:  
»11. Volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini se odda Pošti Slovenije v mednarodni 
poštni promet najpozneje 60 dni pred dnevom glasovanja.« 
 
 

12. Za izvršitev tega sklepa je zadolžena Služba Državne volilne komisije.  
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V   

 
A. 
 

1. Na podlagi 9. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odločba US; v nadaljevanju ZVPR) ter 37. in 82. 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) 
se lahko glasovanje po pošti iz tujine opravi z uradno prazno glasovnico (v nadaljevanju: UPG). 

 
 

B. 
 
2. Državna volilna komisija s tem sklepom določa območje oz. države, kjer se za glasovanje po pošti v 

tujini na volitvah predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022, uporabi UPG in način pošiljanja UPG 
volivcem v tujino.  

 
3. Z namenom, da bi čim več volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (t. i. 

izseljenci), in volivcev, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), pravočasno dobili 
volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine, se UPG uporablja za območje vseh tujih držav. Poleg 
tega pa se z istim namenom uporablja UPG tako za prvi kot tudi za drugi krog glasovanja, saj se 
volilno gradivno za glasovanje po pošti iz tujine volivcem pošilja istočasno za prvi in za drugi krog.  

 
4. S sklepom se določa velikost glasovnice v formatu A5. Kot tip pisave pa se določa pisava Arial. 

Velikost pisave osnovnega besedila na glasovnici je odvisna od števila kandidatov na glasovnici, ne 
sme pa biti manjša od Arial 12.  

 
5. S sklepom se določa oblika in vsebina glasovnice, in sicer tako, da je v desnem zgornjem kotu  

navedeno besedilo »VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2022 – GLASOVANJE PO POŠTI«. Na 
vrhu v sredini je besedilo »URADNA PRAZNA GLASOVNICA«, pod tem besedilom pa besedilo »ZA 
PRVI KROG«. Pri UPG, ki se bo uporabila za drugi krog, se namesto besedila »ZA PRVI KROG« 
napiše besedilo »ZA DRUGI KROG«. UPG ne vsebuje oznake volilne enote in volilnega okraja. S 
sklepom se določa, da je pod besedilom iz prejšnjega odstavka navodilo, ki se glasi: »V pravokotni 
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prostor na glasovnici lastnoročno ali na drug način vpišite ime in priimek kandidata, za katerega 
glasujete.«. To besedilo navodila je poravnano obojestransko.   
 

6. Pod navodilom je s črtami omejen prostor pravokotne oblike, ki je namenjen temu, da volivec vanj 
vpiše ime in priimek kandidata, ki mu želi podeliti svoj glas. 

 
7. UPG se tiska v dveh mutacijah, in sicer za prvi krog in morebitni drugi krog. UPG ima oznako, za 

kateri krog volitev se uporablja. UPG za prvi krog in UPG za drugi krog se tiskata v dveh različnih 
barvah, in sicer se UPG za prvi krog tiska na papirju bele barve, UPG za drugi krog pa se tiska na 
papirju barve pantone 551 U.  

 
8. Vsem volivcem, ki bodo glasovali po pošti iz tujine, torej tako volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča 

v Republiki Sloveniji (t. i. izseljencem), kot tudi volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. 
i. zdomcem), se pošlje volilno gradivo in UPG, ki ju bo DVK določila za prvi in za drugi krog 
glasovanja. 

 
9. Vsem volivcem, ki bodo glasovali po pošti iz tujine, torej tako volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča 

v Republiki Sloveniji (t. i. izseljencem), kot tudi volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. 
i. zdomcem), Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Služba DVK izda dve volilni karti in pošlje volilno 
gradivo za obe glasovanji v enem kompletu, ki poleg navodila za glasovanje obsega: 

a. volilno karto, UPG za glasovanje v prvem krogu, ovojnico za glasovnico in ovojnico za vračilo 
volilnega gradiva; 

b. volilno karto, UPG za morebitni drugi krog glasovanja, ovojnico za glasovnico in ovojnico za 
vračilo volilnega gradiva. 

 
10. Volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini se odda Pošti Slovenije v mednarodni poštni promet 

najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja, za kar poskrbi Služba Državne volilne komisije.  
 
 

C. 
 
11. DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor 

(Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17), v zvezi z 9. členom ZVPR, 
in na podlagi 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: 
predsednik Peter Golob in _____ _____, _________, _________, . Sklep je sprejela soglasno.  

 
 
         Peter Golob 
         Predsednik 
 
 
 
 



 

    
                                                                                     
Številka: 041-75/2022-5 
Datum:   16. 8. 2022 

 
 

S K L E P 
  

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike, 23. 
10. 2022, na 38. seji, 16. 8. 2022 

 
sklenila: 

 
1. Za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022, in za 

glasovanje na morebitnem ponovnem glasovanju se na predlog Ministrstva za zunanje 
zadeve določijo volišča na sedežih naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih 
Republike Slovenije:   

1. D-01: Generalni konzulat RS v Celovcu, 
2.  D-02: Generalni konzulat RS v Clevelandu,  
3.  D-03: Generalni konzulat RS v Münchnu, 
4.  D-04. Generalni konzulat RS v Trstu,  
5.  D-05: Generalni konzulat RS v Torontu, 
6.  D-06: Veleposlaništvo RS na Dunaju,  
7.  D-07: Veleposlaništvo RS v Atenah,  
8.  D-08: Veleposlaništvo RS v Beogradu,  
9.  D-09: Veleposlaništvo RS v Berlinu,  
10.  D-10: Veleposlaništvo RS v Bernu,  
11.  D-11: Veleposlaništvo RS v Bratislavi,  
12.  D-12: Veleposlaništvo RS v Bruslju,  
13.  D-13: Veleposlaništvo RS v Budimpešti,  
14.  D-14: Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu,  
15.  D-15: Veleposlaništvo RS v Canberri,  
16.  D-16: Veleposlaništvo RS v Haagu,  
17.  D-17: Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu,  
18.  D-18: Veleposlaništvo RS v Londonu,  
19.  D-19: Veleposlaništvo RS v Madridu,  
20.  D-20: Veleposlaništvo RS v Moskvi, 
21.  D-21: Veleposlaništvo RS v Ottawi,  
22.  D-22: Veleposlaništvo RS v Parizu,  
23.  D-23: Veleposlaništvo RS v Podgorici,  
24.  D-24: Veleposlaništvo RS v Pragi,  
25.  D-25: Veleposlaništvo RS v Sarajevu,  
26.  D-26: Veleposlaništvo RS v Skopju,   
27.  D-27: Veleposlaništvo RS v Varšavi,  
28.  D-28: Veleposlaništvo RS v Washingtonu,  
29.  D-29: Veleposlaništvo RS v Zagrebu in 
30.  D-30: Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu, Vatikan. 

 
2. Območje volišča je enako območju jurisdikcije diplomatsko konzularnega predstavništva. 

Območje volišča s sedežem v Vatikanu obsega tudi območje jurisdikcije konzularnega 
predstavništva Republike Slovenije v Italiji s sedežem v Rimu. 
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3. Na voliščih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije iz prejšnje 
točke tega sklepa glasujejo državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča 
na območju Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik. 

4. Na voliščih na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije iz prve točke 
tega sklepa glasujejo tudi državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Republike Slovenije in bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo 
in bodo najpozneje do 22. 09. 2022 obvestili Državno volilno komisijo, da želijo glasovati na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu ter so vpisani v splošni volilni imenik.  

5. Izid glasovanja na volišču se ugotavlja, če je bilo na volišču oddanih najmanj 10 glasovnic, 
vključno z glasovnicami, ki so prispele po pošti. Volilni odbor, ki vodi glasovanje na 
volišču, v postopku ugotavljanja izida glasovanja upošteva vse tiste glasovnice, ki so 
prispele po pošti na diplomatsko konzularno predstavništvo do 23. 10. 2022 do zaprtja 
volišča.  

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A. 
 
1. Volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega 

prebivališča v Republiki Sloveniji, imajo na podlagi 82. člena ZVDZ pravico, da lahko glasujejo po 
pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če država, v kateri 
prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma če to omogoča meddržavni sporazum. Tem volivcem 
se pravočasno pošlje glasovnica s priloženo volilno karto. Za glasovanje po pošti v tujini in na 
diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo določbe, ki 
veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. 

 
2. Državna volilna komisija (v nadaljevanju besedila: DVK) je na podlagi prvega odstavka 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 besedila: ZVDZ) zadolžena za izvedbo glasovanja na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kar vključuje tudi določitev volišč (v 
nadaljevanju besedila: volišča v tujini). DVK določi volišča v tujini na predlog Ministrstva za 
zunanje zadeve (v nadaljevanju besedila: MZZ).  

 
 

B. 
 
3. MZZ je DVK dne 00. 00. 2022 posredovalo predlog, št. ZKO – z dne 00. 0. 2022, za določitev 

volišč v tujini.  Predlog je DVK obravnavala in sprejela sklep, da se volišča v tujini določijo v skladu 
s predlogom MZZ tako, kot je navedeno v 1. točki izreka tega sklepa. 

 
 

C. 
 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi 37. in 82. člena Zakona o volitvah v državni zbor ZVDZ, v zvezi z 
20. členom Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) 
in 43. členom Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik 
Peter Golob ter člani dr. ……….., …………, ……………., ……………. ,………….... Sklep je  sprejela 
…………. 
 
 
                        Peter Golob 
                                                                           Predsednik 



 
 
Številka: 041-75/2022-6 
Datum:   16. 8. 2022 

 
 

N A V O D I L O  
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z postopkom vložitve kandidatur za volitve 
predsednika republike, 23. 10. 2022, na 38. seji, 16. 8. 2022 
 

sprejela: 
 

A. 
 
1. Postopek sprejemanja vloženih kandidatur za predsednika republike izvede DVK v sestavi, ki jo 

določi DVK, in sicer: predsednik ali namestnik predsednika DVK in trije člani ali njihovi namestniki, 
ki jih imenuje DVK, in sicer enega člana ali namestnika, imenovanega izmed pravnih 
strokovnjakov, enega člana ali namestnika, ki je bil v DVK imenovan na predlog poslanske 
skupine koalicije, in enega člana ali namestnika, ki je bil v DVK imenovan na predlog poslanske 
skupine opozicije.  

 
 
2. Predloge kandidatur je treba vložiti neposredno na DVK (najpozneje 28. 9. 2022 do 24. ure). 

Kandidat oz. predstavnik kandidata obvesti Službo DVK o terminu vlaganja kandidature na 
elektronski naslov: gp.dvk@dvk-rs.si, in sicer najpozneje 28. 9. 2022 do 13. ure.  

 
3. Služba DVK obvesti vratarsko službo o datumu in uri vložitve kandidature ter poskrbi za 

rezervacijo dveh dvigal.  
 
4. Zaposleni v Službi DVK kandidata za predsednika republike in spremljajočo delegacijo pričaka ob 

vhodu v poslovno stavbo (Slovenska cesta 54, Ljubljana). Morebitne izjave za javnost, za katere 
se z mediji dogovorijo kandidati, se opravijo izven uradnih prostorov DVK. Člani DVK in zaposleni 
v Službi DVK ne dajejo izjav za javnost. 

 
5. Po končanih morebitnih izjavah za javnost, ki jih poda kandidat za predsednika republike, 

zaposleni iz Službe DVK kandidata pospremi do prostorov DVK (sejna soba).  
 

6. Predsednik in člani ali njihovi namestniki iz 1. točke tega navodila pričakajo kandidata v sejni sobi 
DVK. 
 

7. Ob vstopu kandidata v sejno sobo predsednik pozdravi kandidata in spremljajočo delegacijo ter jih 
povabi za omizje v sejni sobi.  
 

8. Ob začetku postopka vložitve kandidature so lahko poleg članov iz 1. točke tega navodila navzoči 
tudi predstavniki medijev, fotografi in snemalci, vendar zgolj nekaj uvodnih minut za fototermin. O 
morebitnem fototerminu medije obveščajo kandidati (in ne DVK).  

 
9. Ko predstavniki medijev, fotografi in snemalci zapustijo prostor, se začne formalni del vložitve 

kandidature.  
− Predsednik pojasni postopek vložitve kandidature. 
− Člani DVK oziroma njihovi namestniki opravijo pregled vložene kandidature in opozorijo na 

morebitne formalne pomanjkljivosti. Opozorila na morebitne formalne pomanjkljivosti se 
zapišejo v potrdilo o vložitvi kandidature, ki ga podpišejo člani DVK iz prve točke tega 
navodila.    

 

mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
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10. Ko je postopek vlaganja kandidature končan, predsednik pojasni vlagatelju, da bodo člani DVK 
oziroma njihovi namestniki iz 1. točke tega navodila opravili pregled oziroma preverjanje 
ustreznosti obrazcev podpore in štetje priloženih obrazcev podpore poslancev državnega zbora ali 
obrazcev podpore volivcev, ki jih je kandidaturi priložil predlagatelj.  

 
11. Pri preverjanju ustreznosti in štetju obrazcev mora biti navzoč predstavnik kandidature oziroma od 

njega pisno pooblaščena oseba. Pri tem postopku je lahko navzoč tudi kandidat, če to želi.    
 
12. Če kandidat za predsednika republike ne želi biti navzoč pri postopku preverjanja in štetju 

obrazcev podpore, se kandidata pospremi do izhoda iz prostorov DVK. 
 

13. Po zaključku preverjanja ustreznosti in štetja obrazcev podpore se ugotovitve vpišejo v zapisnik, ki 
ga piše zaposleni v Službi DVK.  

 
 

 
B.  
 

V besedilu tega navodila uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 

C. 
 
DVK je sprejela to navodilo 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 zvezi z 7. in 9. členom 
ZVPR, in 47. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: 
Predsednik Peter Golob ter člani ……………, ………………., ……………….., ……………., 
…………………. Protokol je sprejela …………….. 
 
 
        
                                                                                         Peter Golob 
       Predsednik  



 
 
Številka: 041-75/2022-7 
Datum: 16. 8. 2022 
 
 
Na podlagi 9. in 19. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odločba US – v nadaljevanju ZVPR) ter 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) je Državna volilna komisija na 
38. seji, 16. 8. 2022, sprejela  
 

 
P R A V I L A 

o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu kandidatur za 
volitve predsednika republike 2022 

 
 
I. 

 
S temi pravili se določa postopek izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na seznamu 
kandidatur za volitve predsednika republike.  
 
 

II. 
 
(1) Vrstni red seznama kandidatur za predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev 
se določi z žrebom. 
 
(2) Žreb se praviloma opravi naslednji dan po poteku roka iz drugega odstavka 15. člena ZVPR 
oziroma najkasneje osemnajsti dan pred dnevom glasovanja.  
 
(3) Žreb opravi Državna volilna komisija (v nadaljnjem besedilu: DVK).  
 
 

III. 
 
(1) Na žrebanje se povabijo predstavniki kandidatur. 
 
(2) Predstavnik kandidature, ki je navzoč, lahko sodeluje pri žrebu. Pri žrebu lahko sodeluje tudi 
pooblaščena oseba predstavnika kandidature, ki ni kandidat, pri čemer se mora pisno izkazati s 
podpisanim pooblastilom predstavnika kandidature.  
 
(3) Če predstavnik kandidature ni navzoč, žreb opravi član DVK, ki ga določi predsednik DVK. 
 
 

IV. 
 
(1) Žreb se opravi v dveh krogih. 
 
(2) V prvem krogu se z žrebom na podlagi vrstnega reda vloženih kandidatur, glede na čas vložitve 
kandidature, določi vrstni red žreba za drugi krog. 
 
(3) V drugem krogu se z žrebom določi vrstni red kandidatur na seznamu kandidatur. 
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V. 
 
(1) Oba kroga žreba se opravita s kroglicami ali ovojnicami, v katerih so zaporedne številke od 1 do 
števila potrjenih kandidatur. 
 
(2) Žreb se opravi tako, da predsednik DVK pozove predstavnika kandidature, če ta ni navzoč, pa 
člana DVK, da izvleče iz posode, v kateri so kroglice oziroma ovojnice s številkami, eno kroglico 
oziroma ovojnico, jo odpre in izjavi, katero številko je izžrebal. 
 
(3) O poteku žreba se vodi zapisnik. 
 

VI. 
 
V besedilu teh pravil uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
 

VII.  
 

Ta pravila se uporabljajo za vsakokratne volitve predsednika republike in začnejo veljati naslednji dan  
po sprejemu. 
 
 
 
                  Peter Golob 
         Predsednik 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Številka: 041-75/2022-8 
Datum: 00. 00. 2022 
 

J A V N A   O B J A V A 
 
I. 

 
Na podlagi 19. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odl. US) Državna volilna komisija objavlja seznam kandidatur za predsednika republike. 

 
Glasovanje na volitvah predsednika republike bo v nedeljo, 23. oktobra 2022, na voliščih, ki bodo 
odprta med 7. in 19. uro. 
 
Volivec lahko glasuje samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko, in sicer tako, da obkroži 
številko pred imenom in priimkom kandidata/kandidatke, za katerega/o glasuje. 
 
 

II. 
 

Predčasno glasovanje bo v torek, 18. oktobra, v sredo, 19. oktobra, in v četrtek, 20. oktobra 
2022, med 7. in 19. uro.  
 
Sedeži volišč za predčasno glasovanje so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije: 
https://www.dvk-rs.si/ 
 

III.  
 

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem 
zavodu za institucionalno varstvo in invalidi, lahko najpozneje do srede, 12. oktobra 2022, do 
24. ure sporočijo svoji okrajni volilni komisiji (v nadaljevanju: OVK), da želijo glasovati po 
pošti. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji 
najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid 
o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki 
omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: tukaj dodati link 
Oddajo vloge brez e-identitete: link 
 
Volivci, ki jim je bila po sredi, 12. oktobru 2022, nepredvideno odvzeta prostost oziroma so 
nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo 
socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti, lahko glasujejo po pošti, če 
to sporočijo svoji OVK (na sedežu upravne enote, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče) 
najpozneje do ponedeljka, 17. oktobra 2022 do 24. ure in o tem priložijo ustrezno dokazilo 
(npr. potrdilo ali odločbo). Na enak način lahko glasujejo tudi volivci, ki so v izolaciji, pod 
pogojem, da so v izolaciji najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo 
ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3567


Vlogo (obvestilo) za glasovanje po pošti lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki 
omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: tukaj dodati link 
Oddajo vloge brez e-identitete: link 
 
 

IV. 
 
Volivci, ki na dan glasovanja ne bodo v kraju svojega stalnega prebivališča, se lahko do 
srede, 19. oktobra 2022, do 24. ure pri svoji OVK prijavijo za glasovanje na posebnih voliščih 
izven okraja stalnega prebivališča (za t. i. volišče omnia).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec 
odda preko portala e-Uprava, ki omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: tukaj dodati link 
Oddajo vloge brez e-identitete: link 
 
 

V. 
 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, lahko najpozneje do srede, 
19. oktobra 2022, do 24. ure pri svoji OVK uredijo vse potrebno, da glasujejo pred volilnim 
odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. 
Kot zdravniško potrdilo se upošteva vsaka pisna potrditev zdravnika (elektronska pošta ali 
drug pisni oz. elektronski dokument), iz katerega izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more 
osebno zglasiti na volišču. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, 
da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno 
dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).  
 
Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki 
omogoča: 
 
Oddajo vloge z e-identiteto: tukaj dodati link 
Oddajo vloge brez e-identitete: link 
 
 

VI. 
 

Druge informacije glede izvedbe glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bodo 23.  
oktobra 2022, kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij in naslovi sedežev volišč za volivce 
zunaj volilnega okraja so na voljo na spletnem mestu Državne volilne komisije (www.dvk-rs.si). 
Te informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki 080 28 18, vsak delavnik od 8. 
do 16. ure in na dan glasovanja, 23. oktobra 2022, od 7. do 19. ure.   
  
 

VII. 
 
Seznam kandidatur za predsednika/predsednico republike z imeni kandidatov/kandidatk in imeni 
predlagateljev: 
 

1. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj: ime stranke/skupina volivcev 



 
2. Kandidat: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj:  
 

3. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj:  

 
4. Kandidat: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj:  
 

5. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj:  

 
6. Kandidat: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj:  
 

7. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj: ime stranke 

 
8. Kandidat: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj: ime stranke 
 

9. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj: ime stranke 

 
10. Kandidat: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj: ime stranke 
 
11. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 

Predlagatelj: ime stranke 
 

12. Kandidatka: ime, priimek, dat. roj, stanujoča xxxx, izobrazba, poklic 
Predlagatelj: ime stranke 

 
 

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
Ljubljana, Slovenska cesta 54 

 
Žig DVK 

 
           Peter Golob 
              Predsednik  
                                                        
 
 
Izdajatelj in založnik: Državna volilna komisija – Predsednik Peter Golob 



 
 
Številka: 041-75/2022-9 
Datum:   16. 8. 2022 
 
 

S K L E P 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 
23. 10. 2022, na 38. seji, 16. 8. 2022 
 

sklenila: 
 
 
1. Okrajni volilni komisiji (v nadaljevanju OVK) se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih 

stroškov določi kot akontacija, in sicer za povrnitev dohodka lastniku oziroma upravljavcu za 
odstop prostora za volišče v višini 84,00 EUR. Za volišča, ki so v lasti pravnih oseb in so 
davčni zavezanci, se na določeni znesek obračuna DDV v skladu z Zakonom o davku na 
dodano vrednost. 

 
2. Če dohodek lastnika volišča, ki je v fizični lasti, iz prvega odstavka presega 84,00 EUR, je 

potrebno dohodek obdavčiti kot dohodek iz premoženja v skladu z Zakonom o dohodnini. Za 
volišča, ki so v lasti fizičnih oseb, bo dohodek za odstop volišča nakazala DVK. Podatki 
upravičenca se sporočijo DVK na obrazcu, ki je priloga tega sklepa. 

 
3. Povrnitev dohodka lastniku oziroma upravljavcu za odstop prostora za volišče vključuje tudi 

stroške za čiščenje prostora, v katerem je volišče. 
 
4. OVK se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov določi kot akontacija, in sicer v 

višini 13,00 EUR na volišče in 0,05 EUR na volivca. Za materialne stroške se šteje poštnina, 
pisarniški material in drugi materialni stroški.  

 
5. OVK se obseg finančnih sredstev za kritje materialnih stroškov določi kot akontacija, in sicer 

za reprezentanco volilnega odbora v višini 6,00 EUR na volišče. Za reprezentanco se šteje 
voda, sok, kava, slano ali drugo drobno pecivo. Iz sredstev za reprezentanco ni dovoljeno 
kupovati alkoholnih pijač. OVK sme izjemoma izdati naročilnico za gostinske storitve v višini 
6,00 EUR na člana okrajne volilne komisije. 

 
6. Poštnino za obvestila volivcem o dnevu glasovanja in o volišču, na območju katerega so 

vpisani v volilni imenik, poravna DVK. 
 
7. Pri porabi sredstev za materialne stroške je treba upoštevati, da se sredstva lahko porabijo 

izključno za naloge volilnih organov.  
 
8. Volilnim komisijam volilnih enot (v nadaljevanju VKVE) se za materialne stroške nakaže 

akontacija v višini 500,00 EUR. Pri porabi sredstev morajo VKVE upoštevati določbe izreka 
tega sklepa. 

 
9. Na predlog OVK oziroma VKVE lahko direktor Službe Državne volilne komisije odloči o 

dodatnih sredstvih za posamezno volilno komisijo. Predlog mora biti obrazložen. 
 
 
 
 



  

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A. 
 

1. 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) DVK skrbi za zakonitost izvedbe 
volitev in določa enotne standarde za volilni material, opremo volišča ter druge materialne pogoje za 
izvedbo volilnih opravil.  

 
 

B.  
 
2. S tem sklepom DVK določa merila in kriterije za določitev višine akontacije finančnih sredstev za kritje 

materialnih stroškov OVK in VKVE za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022. 
 
 

C. 
 
 

DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 37. člena ZVDZ, v zvezi z 20. členom Zakona o 
volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba US) in 43. členom Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik dr. Peter Golob ter člani ……….., 
…………, ……………., ……………. ,………….... Sklep je  sprejela …………. 
 
 

Peter Golob 
predsednik 

   
 
Priloga:  
- Obrazec – podatki o lastniku volišča 
 
 
 
 
 
 



 
 

Številka:  040-26/2019-3     
Datum:     16. 8. 2022 

 
 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija je v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov volilnih komisij, na 38. seji, 
16. 8. 2022 
 

sklenila: 
 
V okrajni volilni komisiji 1001 - Jesenice se dolžnosti članice razreši Nuša Rožič. 

  
  
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A.  
 

1. Po določbi 35. 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) Državna volilna komisija (DVK) pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne 
volilne komisije (v nadaljevanju OVK) ali volilne komisije volilne enote zaradi nevestnega opravljanja 
funkcije, ali če ni ravnal skladno z obveznimi navodili iz 2. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona. 
Razrešitev člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije ali volilne komisije volilne enote zaradi 
nevestnega opravljanja funkcije lahko predlaga tudi poslanska skupina ali politična stranka, ki ga je 
državni volilni komisiji predlagala v imenovanje. 

 
B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-2 z dne 24. 1. 2019 v zvezi s sklepom o popravi pomote št. 040-
9/2019-14 z dne 28. 2. 2019 imenovala za članico OVK 1001 - Jesenice Nušo Rožič.  

 
3. Predsednica OVK 1001 – Jesenice je dne 22. 3. 2022 na DVK posredovala predlog za razrešitev Nuše 

Rožič z mesta članice OVK 1001 – Jesenice. Kot razlog za razrešitev je navedla, da se Nuša Rožič v 
zvezi z opravljanjem funkcije, kot članice okrajne volilne komisije, ni odzvala na nobeno vabilo oziroma 
na nobeno drugo pisanje, ki ji ga je OVK poslala. V predlogu za razrešitev je navedla, da je OVK Nuši 
Rožič od njenega imenovanja dalje pošiljala vabila na vse aktivnosti OVK, tako za volitve v Evropski 
parlament, ki so potekale 13. 10. 2019, kot tudi za referendum o noveli Zakona o vodah v letu 2021, 
ona pa se na vabila OVK, ki so se nanašala na opravljanje funkcije članice, ni odzvala. Zaradi takšnega 
ravnanja je predsednica OVK 1001 Jesenice, z namenom nemotenega delovanja okrajne volilne 
komisije, predlagala, da se Nušo Rožič razreši kot članico ter da se imenuje novega člana. 

 
4. DVK je z dopisom z dne 31. 3. 2022 (izkazano vročen 1. 4. 2022) pozvala Nušo Rožič, da se v roku 8 

dni od prejema poziva izjasni o okoliščinah, zaradi katerih je predlagana njena razrešitev, ter jo poučila, 
da se bodo v primeru njene neodzivnosti navedbe predsednike OVK štele za resnične in se bo 
nadaljeval postopek za njeno razrešitev.   
 



5. Nuša Rožič se do 17. 4. 2022 na omenjeni poziv ni odzvala, zato se šteje, da Nuša Rožič svoje funkcije 
kot članica OVK ne opravlja vestno, saj se ne udeležuje sej in drugih aktivnosti, povezanih z delom 
komisije, zaradi česar je odločeno, kot izhaja iz izreka tega sklepa.  
 
 

C. 
 

6. Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17) in 46. člena Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) _____________________________ 

 
 
 
 
 
                                       
        Peter Golob 
        predsednik 
 
 
 
VROČITI:    
- Nuša Rožič, Stara Fužina 56, 4265 Bohinjska Bistrica; - po ZUP 
 
 
V VEDNOST: 
- OVK 1001 Jesenice; ovk.1001Jesenice@dvk-rs.si 



 
 
Številka: 040-6/2019-173 
Datum:   16. 8. 2022 
 
 

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 volilnih komisij in njihovih namestnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022 
 

sklenila: 
 
1. V okrajni volilni komisiji 3007 – Ljubljana Center se dolžnosti tajnice razreši Mateja Gorše in se za 

novo tajnico imenuje Lara Valič. 
 

2. V okrajni volilni komisiji 3007 – Ljubljana Center se dolžnosti namestnice tajnice razreši Irena Šega 
in se za novega namestnika tajnice imenuje Miran Drašler. 

 
3. Javna uslužbenca iz prve in druge točke izreka tega sklepa se imenujeta do izteka mandata 

sedanjih volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
  
 
         Peter Golob 
        Predsednik 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-326 
Datum:   16. 8. 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 38. seji, dne 16. 8. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 4007 Ljubljana – Moste Polje 3 se dolžnosti namestnice članice razreši Lara 

Valič in se za namestnika člana imenuje Nikolaj Erjavec. 
 
2. Imenovani namestnik člana iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji 

okrajni volilni komisiji (do 23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 

 
 
 
Številka:  040-6/2019-181 
Datum:    16. 8. 2022    
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji – 4002 Ribnica - Dobrepolje se dolžnosti namestnice tajnice razreši Urša 

Zidar in se za novega namestnika tajnice imenuje Kristjan Košir.   
 
2. Javni uslužbenec iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanjih volilnih 

komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
          
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
 
 
  



 

 
 
 
Številka:  040-6/2019-179 
Datum:    16. 8. 2022    
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji – 7005 Maribor 1 se dolžnosti namestnika tajnice razreši Matej Hajdinjak 

in se za novo namestnico tajnice imenuje Ivica Voglar.   
 
2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanjih volilnih 

komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
          
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
 
 
  



 

 
 
 
Številka: 040-6/2019-177 
Datum:   16. 8. 2022     
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022  

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji  4003 – Grosuplje se razreši dolžnosti tajnice Julija Pajk in se za novega 

tajnika imenuje Simon Virant. 
 

2. V okrajni volilni komisiji  4003 – Grosuplje se za drugo namestnico tajnika imenuje Simona 
Kastelic. 

 
3. Javna uslužbenca iz prve in druge točke izreka tega sklepa se imenujeta do izteka mandata 

sedanjih volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
         Peter Golob 
        Predsednik 
 
 
  



 

 
 
 
Številka:  040-6/2019-178 
Datum:    16. 8. 2022    
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji – 7010 Maribor 6 se dolžnosti namestnika tajnice razreši Matija Gomboc in 

se za novo namestnico tajnice imenuje Barbara Fras.   
 
2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanjih volilnih 

komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
          
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
 
 
  



 

 
 
 
Številka: 040-6/2019-182 
Datum:   16. 8. 2022     
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022  

 

sklenila: 

 
 

1. V okrajni volilni komisiji  5001 – Šentjur se za drugo namestnico tajnice imenuje Sandra Sivka. 
 
2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanjih volilnih 

komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
         Peter Golob 
        Predsednik 
 
 
  



 
 

Številka:  040-9/2019-332      
Datum:    16. 8. 2022 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih 
komisij, na 38. seji 16. 8. 2022  

sklenila: 
 
1. Dolžnosti namestnika predsednice Okrajne volilne komisije 6009 – Litija se razreši Dušan 

Štrus. 
 
2. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije 6009 – Litija se za namestnika/co 

predsednice imenuje ___________________. 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A.  
 

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne volilne 
komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če 
je prenehal opravljati sodniško službo. 

 
B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-41 z dne 24. 1. 2019 za namestnika predsednice okrajne volilne 
komisije 404 – Litija, sedaj 6009 - Litija imenovala Dušana Štrusa, ki je 25. 4. 2022 s funkcijo 
namestnika predsednice navedene okrajne volilne komisije odstopil. 

 
3. Dne 24. 6. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv, št. 020-3/2022-1 za zbiranje 

predlogov kandidatov za namestnika predsednice Okrajne volilne komisije - 6009 Litija. Na javni poziv 
se je za opravljanje funkcije namestnice/ka predsednice Okrajne volilne komisije - 6009 Litija 
pravočasno prijavil/la ____________. DVK je v izbirnem postopku ugotovila, da kandidat/ka izpolnjuje 
vse pogoje za opravljanje funkcije namestnika/ce predsednice okrajne volilne komisije, zato je odločila 
kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

 
C. 
 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije 
(Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. ……….., …………, 
……………., ……………. ,…………....  Odločitev je bila sprejeta soglasno.  

 
        Peter Golob 
        Predsednik 
Vročiti: 
- __________________ 
 
V vednost: 
- Dušan Štrus  



 
 

Številka:  040-9/2019-331      
Datum:    16. 8. 2022 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih 
komisij, na 38. seji 16. 8. 2022  

 
sklenila: 

 
1. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 6008 – Laško se razreši Zdenka Pešec. 
 
2. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije 6008 – Laško se za predsednico 

imenuje sodnica ________________ .  
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A.  
 

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne volilne 
komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če 
je prenehal opravljati sodniško službo. 

 
B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-69 z dne 24. 1. 2019 za predsednico okrajne volilne komisije 6008 - 
Laško imenovala Zdenko Pešec, ki je prenehala opravljati sodniško službo, saj se je 1. 7. 2022 
upokojila.  

 
3. Dne 1. 7. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv, št. 020-3/2022-2 za zbiranje predlogov 

kandidatov za predsednika Okrajne volilne komisije - 6008 Laško. Na javni poziv se je za opravljanje 
funkcije predsednice Okrajne volilne komisije 6008 - Laško pravočasno prijavila tudi sodnica 
_____________. DVK je v izbirnem postopku ugotovila, da kandidatka izpolnjuje vse pogoje za 
opravljanje funkcije predsednice okrajne volilne komisije, zato je odločila kot izhaja iz izreka tega 
sklepa.  

 
C. 
 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije 
(Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. ……….., …………, 
……………., ……………. ,…………....  Odločitev je bila sprejeta soglasno.  

 
 
        Peter Golob 
        Predsednik 
Vročiti: 
- __________________ 
 
V vednost: 
- Zdenka Pešec 



 
 

Številka:  040-9/2019-329      
Datum:    16. 8. 2022 

 
S K L E P 

  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih 
komisij, na 38. seji 16. 8. 2022  
 
 

sklenila: 
 

1. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 1010 –  Kamnik se razreši Stanislava Avbelj. 
 
2. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije 1010 – Kamnik se za predsednico 

imenuje sodnica ________________ .  
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A.  
 

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne volilne 
komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če 
je prenehal opravljati sodniško službo. 

 
B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-11 z dne 24. 1. 2019 za predsednico okrajne volilne komisije 1010 – 
Kamnik imenovala Stanislavo Avbelj, ki je prenehala opravljati sodniško službo, saj se je 1. 7. 2022 
upokojila.  

 
3. Dne 24. 6. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv, št. 020-3/2022-1 za zbiranje 

predlogov kandidatov za predsednika Okrajne volilne komisije 1010 – Kamnik. Na javni poziv se je za 
opravljanje funkcije predsednice Okrajne volilne komisije 1010 – Kamnik pravočasno prijavila tudi 
sodnica ______________.  DVK je v izbirnem postopku ugotovila, da kandidatka izpolnjuje vse 
pogoje za opravljanje funkcije predsednice okrajne volilne komisije, zato je odločila kot izhaja iz izreka 
tega sklepa. 

 
C. 
 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije 
(Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. ……….., …………, 
……………., ……………. ,…………....  Odločitev je bila sprejeta soglasno.  

 
 
Vročiti:                                       
-  
_________________      Peter Golob 
        Predsednik 
V vednost: 
- Stanislava Avbelj 



 
 

Številka:  040-9/2019-330      
Datum:    16. 8. 2022 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih 
komisij, na 38. seji 16. 8. 2022  
 

sklenila: 
 
1. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 3007 – Ljubljana - Center se razreši Sabina 

Valek Derganc. 
 
2. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije 3007 – Ljubljana - Center se za 

predsednico/ka imenuje sodnik/ca ____________________. 
  

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
A.  
 

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za katero je bil 
imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne volilne 
komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je prenehala volilna pravica ali če 
je prenehal opravljati sodniško službo. 

B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-32 z dne 24. 1. 2019 za predsednico okrajne volilne komisije 3007 – 
Ljubljana - Center imenovala Sabino Valek Derganc, ki je prenehala opravljati sodniško službo, zaradi 
dela na Evropski komisiji.  

 
3. Dne 24. 6. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila javni poziv, št. 020-3/2022-1 ter popravek 

javnega poziva za zbiranje  predlogov kandidatov za predsednika Okrajne volilne komisije 3007 
Ljubljana – Center. Na javni poziv se je za opravljanje funkcije predsednice/ka Okrajne volilne 
komisije 3007 Ljubljana - Center pravočasno prijavil/a tudi sodnica/k _________________. DVK je v 
izbirnem postopku ugotovila, da kandidat/ka izpolnjuje vse pogoje za opravljanje funkcije 
predsednice/ka okrajne volilne komisije, zato je odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

C. 
 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije 
(Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. ……….., …………, 
……………., ……………. ,…………....  Odločitev je bila sprejeta soglasno.  

 
 
        Peter Golob 
        Predsednik 
Vročiti: 
- __________________ 
 
V vednost: 
- Sabina Valek Derganc 



 

 
 
 
Številka:  040-6/2019-185 
Datum:    16. 8. 2022    
 
 

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 volilnih komisij in namestnikov tajnikov na 38. seji, dne 16. 8. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji – 1007 Tržič se dolžnosti namestnika tajnika razreši Andraž Žitnik in se za 

novo namestnico tajnika imenuje Karmen Polonca Kristan.   
 
2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanjih volilnih 

komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij (do 23. 1. 2023). 
 

 
          
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
 
 
  




















	0.1. vabilo_38.seja DVK_16.8.2022_osnutek
	7. Predlog Rokovnika volilnih opravil_VPR 2022
	Datum:   22. 8. 2022
	Datum: od 22. 8. do 28. 9. 2022 (do 24. ure)
	Volivci dajejo podporo kandidatom za volitve predsednika republike na predpisanih
	Obrazcih, s podpisom, danim na upravni enoti, ne glede na kraj stalnega prebivališča..
	Datum: 26. 8. 2022
	Dan: 5 dan                                                               ZEVP-2: 35. člen
	ZVDZ: 82. člen
	OPRAVILO: MNZ po uradni dolžnosti izda volilne karte za glasovanje po pošti iz tujine za državljane
	Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci).
	___________________________________________________________________________________
	Datum: 29. 8. 2022
	Datum: 7. 9. 2022
	OPRAVILO:    Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben račun z oznako "Za volilno kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.
	Dan: 38. dan - 42. dan
	(od 25 do najpozneje 20 dni pred   ZVPR: 17., 18. in 19. člen
	dnem glasovanja)                   ZVDZ: 59. člen
	Datum: 3. 10. 2022
	ZEVP-2: 23. in 26. člen
	Datum: 12. 10. 2022
	Datum: 14. 10. 2022
	Datum: 18., 19. in 20. 10. 2022 (od 7h do 19h)
	Datum: 24. 10. 2022 po 12. uri
	Dan:      64. dan  ZVDZ: 87. člen
	(dan po dnevu glasovanja)
	Datum: 2. 11. 2022 po 12. uri
	Datum: od 24. 10. 2022 do 4. 11. 2022

	8. Predlog Navodila OVK_VKVE in DKP_VPR 2022_9.8.2022
	I.
	II.
	1. Priprava na izvedbo volilnih opravil
	1.1. Komisije naj se čim prej sestanejo in seznanijo z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za izvedbo volitev predsednika republike, ki ga je dne 16. 8. 2022 na 38. redni seji sprejela DVK, ter pripravijo okvirni terminski program svojega dela.
	1.2. Na podlagi 4. člena ZVDZ roki za volilna opravila tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve, zato naj bodo komisije na to še posebej pozorne.
	1.3. Komisije naj si pri izvajanju volilnih opravil prizadevajo, da jih opravijo čim prej, ko je to mogoče (ko so izpolnjeni pogoji), in, če je le mogoče, ne zadnji dan roka za posamezno volilno opravilo.
	2. Določitev volišč in njihovih območij
	2.1. Pred določitvijo volišč OVK vzpostavi kontakt s krajevno pristojno izpostavo geodetske uprave in preveri območje svojega okraja. To še posebej priporočamo OVK na območjih, kjer je prišlo do spremembe območij okrajev na podlagi novele Zakona o dol...
	2.2. OVK na podlagi 39. člena ZVDZ in na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13 – v nadaljevanju ZEVP-2) čim prej, najpozneje pa do 29. 8. 2022, določi volišča in območja volišč. Pri določitvi volišč je treba do...
	OVK mora poleg sklepa od določitvi volišč in njihovih območij DVK posredovati podatke o voliščih v Excel tabeli.
	2.3. V primeru, da je morala OVK zaradi spoštovanja določbe prvega odstavka 79.a člena ZVDZ ali zaradi drugih objektivnih okoliščin kakšno dosedanje (tradicionalno) volišče združiti z novim oziroma ukiniti, mora o tem takoj obvestiti javnost oziroma v...
	2.4. OVK v primeru iz točke 2.3. takoj obvesti DVK, katera volišča so bila ukinjena in koliko volivcev je bilo vpisanih v volilni imenik za posamezno (ukinjeno) volišče.
	2.5. OVK mora na podlagi drugega odstavka 79. a člena ZVDZ določiti volišče brez krajevne pristojnosti, namenjeno za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (t. i. omnia).
	2.6. OVK določijo posebna volišča za predčasno glasovanje na območju OVK.
	2.6.1. OVK lahko izjemoma določijo volišča za predčasno glasovanje tudi izven območja OVK oziroma več volišč za predčasno glasovanje na območju svojega okraja, če se na tak način omogoči predčasno glasovanje večjemu številu volivcev in zagotovi lažja ...
	2.6.2. OVK morajo o sedežih in območjih volišč za predčasno glasovanje obvestiti javnost in občine na svojem območju na krajevno običajen način (npr. lokalni mediji, glasila občin in drugi ustrezni načini). OVK sklep o določitvi volišča ali volišč tak...
	2.7. DVK priporoča, da se volišča iz točke 2.5. in 2.6. tega navodila ne spreminjajo in da jih OVK, če je le to mogoče, določi na enak način (na enakih naslovih) kot za izvedbo volitev v državni zbor 24. 4. 2022.
	2.8. Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor okrog objekta. Za določen prostor okrog objekta se šteje območje v obsegu najmanj 50 m okrog objekta, v katerem je volišče. OVK lahko, glede na značilnosti...
	2.9. Na območju volišča sta volilna propaganda in agitacija prepovedani.
	3. Imenovanje volilnih odborov
	3.1. Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter njihovi namestniki. OVK imenuje v volilni odbor praviloma 6 članov (predsednika in dva člana ter njihove namestnike).
	3.2. Na podlagi 41. člena ZVDZ lahko politične stranke posredujejo predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov (v nadaljevanju: člani volilnih odborov). Predlogi političnih strank za imenovanje predsednika in...
	3.2.1. Predloge za člane volilnih odborov lahko OVK posredujejo tudi lokalne skupnosti ter njihovi deli (krajevne, vaške, četrtne skupnosti). Služba DVK pošlje dopis lokalnim skupnostim, s katerim jih zaprosi za posredovanje predlogov za člane volilni...
	3.3. Predlogu politične stranke morajo biti poleg osebnih podatkov predlaganega člana (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka in transakcijski račun) priložena pisna soglasja predlaganih kandidatk/kandidatov za predsednika...
	3.4. Pri imenovanju volilnih odborov mora OVK dosledno upoštevati zakonske pogoje za imenovanje članov volilnih odborov (biti morajo volivci, vpisani v volilni imenik na območju okraja) in volilne odbore imenovati na način, da je zagotovljena političn...
	3.5. Pri imenovanju volilnih odborov se upošteva izid volitev poslancev v državni zbor, ki so bile 24. 4. 2022, in sicer OVK pri imenovanju upošteva naslednje zaporedje (prednostni red):
	3.6. Če je predlogov iz točke 3.5. premalo, se za manjkajoče člane upošteva predloge preostalih registriranih političnih strank v Republiki Sloveniji in predloge lokalnih skupnosti ter njihovih delov. V primeru večjega števila predlogov preostalih reg...
	3.7. Če OVK od istega predlagatelja dobi več predlogov za imenovanje članov volilnih odborov, se pri imenovanju upošteva vrstni red, ki ga je določil predlagatelj.
	3.8. Če OVK ne popolni volilnega odbora po predlogih iz zgornjih točk, se za člane volilnega odbora določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi lokalne skupnosti. Služba DVK v zvezi s tem pošlje dopis Ministrstvu za javno upravo, ...
	3.9. Zaporedje, kot je določeno v točki 3.5., ne pomeni tudi vrstnega reda funkcij v volilnem odboru. Pri imenovanju volilnega odbora je potrebno dosledno spoštovati določeno zaporedje oziroma vrstni red predlagateljev in ni mogoče izločiti posamezneg...
	3.10. OVK ima diskrecijsko pravico, da sama določi predlaganim posameznim članom funkcijo v volilnem odboru, pri čemer lahko upošteva druge okoliščine, kot npr. predhodno članstvo v volilnem odboru, predhodno vodenje volilnega odbora ipd., ter na ta n...
	3.11. Če OVK dobi več predlogov kvalificiranih predlagateljev, kot je mest v volilnem odboru (7 ali več), ne sme izločiti predlagateljev, ki so v točki 3.5. navedeni pod zaporednimi številkami od 1 do 5.
	3.12. V primeru odpovedi članstva v posameznem volilnem odboru mora OVK imenovati novega člana istega predlagatelja, če takega predloga ni, pa upoštevati prednostni vrstni red neimenovanih predlogov članov volilnih odborov iz točk 3.5. do 3.8.
	3.13. S seznami imenovanih članov volilnih odborov lahko razpolagajo vsi člani OVK.
	3.14. Odločbo o imenovanju volilnega odbora mora OVK predati predsedniku volilnega odbora (vsebovati mora ime, priimek, funkcijo člana volilnega odbora), ki jo mora razobesiti na volišču. Prav tako se predsedniku volilnega odbora preda identifikacijsk...
	3.15. Za posredovanje seznama članov volilnih odborov lahko OVK uporabi dva načina:
	- fotokopira vse odločbe o imenovanju volilnih odborov in jih objavi na oglasni deski oziroma omogoči vpogled v te odločbe,
	- računalniški (kadrovski) program omogoča, da OVK oblikuje t. i. »csv« datoteko, ki jo je možno obdelovati z Excelom, pri tem opozarjamo na občutljive osebne podatke EMŠO, DŠ, TRR ipd.).
	4. Usposabljanje članov volilnih odborov
	4.1. OVK morajo pred dnevom glasovanja izvesti usposabljanje (inštrukcije) za člane in članice volilnih odborov (v nadaljevanju: člani) in jih seznaniti z navodilom za delo volilnih odborov.
	4.2. Pri usposabljanju morata sodelovati najmanj dva člana okrajne volilne komisije, udeležiti pa se ga morajo predsedniki in namestniki predsednikov volilnih odborov.
	4.3. OVK morajo pri izvedbi usposabljanj člane volilnih odborov posebej poučiti o možnosti in načinu uporabe pripomočkov za glasovanje slepih in slabovidnih oseb (šablone za slepe, ki so na vseh voliščih) ter o prikrivanju osebnih podatkov drugih voli...
	4.4. OVK morajo pri izvedbi usposabljanja članov volilnih odborov opozoriti na dosledno upoštevanje morebitnega posebnega Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga bo sprejela DVK v sodelovanju z Nacionalnim inšt...
	4.5. 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...
	5. Kandidacijski postopek
	5.1. Kandidacijski postopek za volitve predsednika republike izvaja DVK. Kandidate za predsednika republike lahko, po postopku in na način, kot ga določa ZVPR, predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci.
	5.2. Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset poslancev državnega zbora.
	5.3. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.
	5.3.1. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 (tri tisoč) vol...
	5.4. Volilci določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj 5000 (pet tisoč) volilcev.
	5.5. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Kandidat se določi s tajnim glasovanjem.
	5.6. Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni kandidaturi.
	5.7. Podpora kandidaturam s podpisovanjem se daje na način, ki ga določa ZVDZ. Podpora s podpisi se daje od 22. 8. 2022 do vključno 28. 9. 2022 na obrazcih, ki jih določa Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah preds...
	5.8. Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata. Kandidat lahko umakne soglasje s pisno izjavo, ki se predloži DVK najpozneje dvajseti dan pred dnevom glasovanja oziroma 3. 10. 2022.
	5.9. Predlog kandidature mora vsebovati ime predlagatelja in osebne podatke kandidata ter predstavnika kandidata. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in podpisi poslancev oziroma volilcev, ki podpirajo kandidaturo, na predpisanih obr...
	5.10. Če kandidaturo predlaga skupina poslancev oziroma volilcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed predlagateljev z dodatkom "in skupina poslancev" oziroma "in skupina volilcev".
	5.11. Predlog kandidature se vloži neposredno pri DVK najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja oziroma 28. 9. 2022 do 24. ure.
	5.11.1. Glede postopka vložitve kandidature DVK sprejme posebno navodilo. Štetje in pregled obrazcev podpisov poslancev in volilcev opravijo člani, ki jih imenuje DVK in se opravi   takoj po vložitvi predloga kandidature. Pri pregledu je lahko navzoč ...
	6. Postopek potrjevanja kandidatur
	6.1. DVK preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe ZVDZ.
	7. Drugi (posebni) načini glasovanja
	7.1. Na volitvah predsednika republike lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določa ZVDZ.
	7.2. Obvestila volivcev za druge načine glasovanja (za posebne oblike glasovanja) OVK in Služba DVK sprejemajo elektronsko preko portala eUprava in preko spletne aplikacije Evidenca volilne pravice (EVP). Obdelava obvestil volivcev, za katere je po za...
	7.2.1. Volivci lahko obvestijo OVK ali DVK, da želijo glasovati na drugačen način tudi po pošti ali preko elektronske pošte. To velja zlasti za volivce, ki želijo glasovati na domu. Pri tem DVK opozarja na določbo drugega odstavka 4. člena ZVDZ, da se...
	7.3. Glasovnice, ovojnice in drugo volilno gradivo bo OVK prejela od zunanjega izvajalca. O dostavi glasovnic in drugega volilnega gradiva bo zunanji izvajalec obvestil OVK. Glasovnice lahko prevzame tajnik/namestnik oziroma od njega pooblaščena oseba...
	7.4. Pri pripravi glasovnic za druge načine glasovanja (po pošti v Sloveniji, na predčasnem glasovanju ter za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča, tj. na t. i. volišču omnia) mora OVK pripraviti glasovnice vnaprej. Glasovnice za t...
	7.5. Glasovnice za posebne oblike glasovanja se dodatno žigosajo z originalnim žigom OVK. Glasovnice OVK žigosa na naslednji način:
	1. glasovnice za glasovanje po pošti v Sloveniji se žigosajo v desnem spodnjem kotu,
	2. glasovnice za predčasno glasovanje se žigosajo v levem spodnjem kotu,
	3. glasovnice za glasovanje na t. i. volišču omnia se žigosajo v levem zgornjem kotu
	7.6. Glasovnice za glasovanje na voliščih DKP imajo faksimile žiga DVK zgoraj na sredini. Glasovnice za glasovanje po pošti v tujini imajo faksimile žiga DVK v desnem zgornjem kotu.
	7.7. Pri žigosanju glasovnic mora biti OVK pozorna, da se odtisnjen žig ne dotika besedila navodila za glasovanje, ki je na glasovnici, in dela glasovnice, kjer so vpisani kandidati.
	7.8. Glasovanje po pošti v Sloveniji
	7.8.1. Po določbi 81. člena ZVDZ lahko po pošti glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo OVK najpozneje deset dni pred dnem glasovanja ozi...
	7.8.2. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. To sporočilo velja do preklica.
	7.9. Glasovanje po pošti – invalidi
	7.9.1. Če želi volivec invalid glasovati po pošti, mora obvestilu obvezno predložiti odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Odločbe o invalidnosti izdajajo:
	1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
	2. Zavod RS za zaposlovanje – odločbe o invalidnosti po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter po zakonu, ki je urejal usposabljanje in zaposlovanje invalidov
	3. Zavod RS za šolstvo – odločbe o usmerjanju v program vzgoje in izobraževanja po zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
	4. Centri za socialno delo – podatke o oblikah družbenega varstva po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, in odločbe o pridobitvi statusa otroka s posebnimi potrebami;
	5. Upravne enote – odločbe o vojnih invalidih po zakonu o vojnih invalidih.
	7.9.2. Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in da obv...
	7.9.3. Če volivec, ki zahteva glasovanje po pošti, ne predloži odločbe o priznanju statusa invalida oziroma izvida o pozitivnem testu ali SMS obvestila o pozitivnem testu, ga mora OVK pozvati, da obvestilo dopolni z ustreznim dokazilom. Rok za dopolni...
	7.9.4. V volilnem imeniku se pri imenu in priimku naredi oznaka IE (invalid enkratno) oziroma IZ (volivec v izolaciji).
	7.9.5. Invalidi lahko DVK posredujejo obvestilo tudi za stalno glasovanje po pošti. Volilno gradivo za stalno glasovanje po pošti se pripravi na enak način, kot za enkratno glasovanje po pošti. Seznam invalidov, ki so zahtevali stalno glasovanje po po...
	7.10. Glasovanje po pošti – volivci, ki jim je nepredvideno odvzeta prostost oz. so sprejeti v bolnišnico, socialnovarstveni zavod ipd., ter volivci, ki so v izolaciji.
	7.10.1. Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZVDZ volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o ...
	7.10.2. Na podlagi sklepa DVK št. 041-5/2022-1, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, ki so v izolaciji, glasujejo po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da ob...
	7.10.3. Če volivec iz prejšnjih točk ne predloži ustreznega dokazila, ga mora OVK nemudoma pozvati k dopolnitvi obvestila o glasovanju po pošti. Če volivec obvestila ne dopolni (s fotokopijo odločbe/potrdila), se obvestilo o glasovanju po pošti ne upo...
	7.11. Glasovanje po pošti v Sloveniji - izpis volilne karte in priprava volilnega gradiva za glasovanje po pošti (v nadaljevanju: volilno gradivo)
	7.11.1. Na podlagi 36. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/2013 ZEVP-2) so OVK pristojne za izdajanje volilnih kart. Izpis volilnih kart je omogočen iz spletne aplikacije EVP. Priporočamo, da OVK vodi dodatno evidenco o tem...
	7.11.2. Služba DVK obvesti pristojna ministrstva, da obvestijo zavode za prestajanje kazni, bolnišnice in socialnovarstvene zavode za institucionalno varstvo o možnem načinu uresničevanja volilne pravice po pošti v Slovenji.
	7.11.3. V volilni imenik v rubriki »opombe« mora OVK pri volivcu, ki glasuje po pošti, narediti oznako »po pošti«. Pri tem opravilu velja posebna pozornost glede določbe tretjega odstavka 72. člena ZVDZ, ki določa, da volilni odbor ne dovoli glasovati...
	7.11.4.  OVK za glasovanje po pošti pripravi naslednje gradivo:
	1. veliko ovojnico, na katero okrajna volilna komisija napiše naslov volivca, kamor se mu pošilja gradivo in se prepiše iz volilne karte,
	2. srednjo ovojnico, na katero okrajna volilna komisija napiše svoj natančen naslov (na ovojnici je v prostoru za znamko napis »POŠTNINA PLAČANA PO POGODBI 25/0/S«) in v katero bo volivec vložil potrjeno volilno karto, ter manjšo kuverto z napisom »gl...
	3. manjšo ovojnico z napisom »glasovnica – zalepiti«,
	4. eno glasovnico,
	5. navodilo volivcu o načinu ravnanja z volilnim gradivom,
	6. volilno karto, ki jo OVK žigosa in podpiše uradna oseba (tajnik/namestnik).
	7.11.5. Volilno gradivo se pošilja s poštno storitvijo »Prednostno«. V ta namen bodo ovojnice, ki jih bodo OVK prejele od zunanjega izvajalca, za izvedbo imele natisnjen napis »Prednostno«. V primeru, da OVK razpolaga še z ovojnicami, ki tega napisa n...
	7.12. Glasovanje po pošti v tujini – volivci, ki so vpisani v EVP in ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji (t. i. izseljenci).
	7.12.1. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji, se pošlje volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini (v nadaljevanju: volilno gradivo) po uradni dolžnosti.
	7.12.2. Volilno gradivo pripravi (kompletira) zunanji izvajalec na podlagi podatkov, ki jih posreduje Ministrstvo za notranje zadeve. Volilno gradivo zunanji izvajalec preda Pošti Slovenije za nadaljnji prenos pošte v naslovne tuje države. Služba DVK ...
	7.12.3. Volilno gradivo se volivcu pošlje izključno na naslov v tujini, ki je vpisan v EVP oziroma v posebnem volilnem imeniku in ga zunanjemu izvajalcu posreduje Ministrstvo za notranje zadeve.
	Varianta:
	Volilno gradivo se volivcu lahko pošlje tudi na drug naslov tujini, če volivec po razpisu volitev obvesti DVK, da želi volilno gradivo prejeti na drug naslov v tujini, pod pogojem, da to obvestilo volivca DVK prejme, preden je bilo volilno gradivo, z ...
	7.13. Glasovanje po pošti v tujini – volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci).
	7.13.1. Volivcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenji in bodo na dan glasovanja začasno v tujini, izda volilno karto in pripravi volilno gradivo za glasovanje po pošti v tujini Služba DVK.
	7.13.2. Na podlagi sprejetega sklepa DVK št. 040-3/2021-6 z dne 11. 11. 2021 se volilno gradivo pošlje v mednarodni promet s poštno storitvijo »priporočeno pismo«. Vsaka pošiljka ima sledilno številko.
	7.13.3. Volilno gradivo se volivcu pošlje na naslov v tujini, ki ga navede volilec v obvestilu za to obliko glasovanja.
	7.13.4. Če volivec v trenutku obveščanja DVK ne ve, kje se bo začasno nahajal na dan glasovanja v tujini, lahko izjemoma obvesti (zaprosi) Službo DVK, da bo volilno gradivo osebno prevzel na sedežu DVK ali sedežu OVK, kjer ima stalno prebivališče. V t...
	7.14. Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) – volivci, ki so vpisani v EVP in ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji (t. i. izseljenci).
	7.14.1. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), lahko glasujejo le na DKP na tistem območju, kjer so vpisani v posebni volilni imenik. O tem po določbi 82. člena ZVDZ ne potrebujejo posebej obveščati DVK.
	7.14.2. Varianta 1: Če želi volivec (izseljenec) glasovati na DKP v drugi državi, torej na območju, kjer ni vpisan v posebni volilni imenik, mora o tem obvestiti DVK, in sicer najpozneje trideset dni pred dnevom glasovanje oziroma najpozneje 22. 9. 20...
	7.15. Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju DKP) – volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci).
	7.15.1. Volivci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko glasujejo na DKP, če o tem obvestijo DVK najpozneje trideset dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 22. 9. 2022 do 24. ure.
	7.15.2. Ti volivci se na podlagi vnosa preko EVP uvrstijo na posebni volilni imenik na območju države, kjer želi volivec glasovati.
	7.15.3. Ko volivec odda vlogo za glasovanje na DKP in je ta vloga odobrena, ne more več spremeniti načina glasovanja oz. ne more glasovati na svojem matičnem volišču v Sloveniji.
	Varianta 1: Volivec lahko spremeni svojo vlogo tudi po tem, ko je že odobrena, vendar ne po zaključku volilnih imenikov.
	7.16. Glasovanje na t. i. volišču omnia
	7.17. Glasovanje na domu
	7.17.1. Na podlagi 83. člena ZVDZ (glasovanje na domu) lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo...
	7.17.2. Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo OVK najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 19. 10. 2022 in da obvestilu (vlogi) OVK o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o poz...
	7.18. Predčasno glasovanje
	7.18.1. Predčasno glasovanje poteka v torek, 18. 10., sredo, 19. 10., in v četrtek, 20. 10. 2022, med 7. in 19. uro na sedežih volišč za predčasno glasovanje. Volišča za predčasno glasovanje bodo objavljena na spletni strani DVK (www.dvk-rs.si).
	7.18.2. Glasovanje na volišču za predčasno glasovanje poteka na enak način, kot glasovanje na rednem volišču (identifikacija volivca, podpis v volilni imenik, izročitev glasovnice, spremljanje statistike udeležbe).
	7.18.3. OVK mora volilnemu odboru, ki vodi glasovanje na volišču za predčasno glasovanje, izročiti zadostno število glasovnic, ki morajo biti žigosane na način, določen v točki 7.5. tega navodila.
	7.18.4. OVK mora posebej opozoriti volilni odbor, da se mora volivec najprej identificirati in da mora volilni odbor preveriti njegovo identiteto, nato pa se volivec podpiše v volilni imenik. Šele po podpisu volivca v volilni imenik se mu izroči glaso...
	7.18.5. Prav tako mora OVK volilne odbore, ki vodijo predčasno glasovanje, opozoriti, da dosledno  upoštevajo navodila za delo volilnih odborov in pri podpisu volivca v volilni imenik zakrijejo osebne podatke drugih volivcev ter vpisujejo tudi statist...
	7.18.6. V volilni imenik se v rubriki »opombe« pri imenu in priimku volivca, ki je predčasno glasoval, naredi odtis štampiljke »PREDČASNO«.
	7.18.7. Na podlagi 69. člena ZVDZ je DVK odločila, da se glasovalne skrinjice, ki se uporabijo za predčasno glasovanje, za vsak dan glasovanja pečatijo (z uporabo varnostne nalepke). To pomeni, da se za vsak dan predčasnega glasovanja uporabi nova (dr...
	7.18.8. Volilni odbor vsak dan po zaključku predčasnega glasovanja na glasovalni skrinjici prelepi odprtino za glasovnico in vse štiri robove glasovalne skrinjice. Odprtina za glasovnico se prelepi s posebnimi nalepkami, pri čemer se ena nalepka zalep...
	Slika 1:  Prikaz, kako se pravilno zalepi odprtina za glasovnico na pokrovu glasovalne skrinjice
	7.18.9. Glasovalne skrinjice z glasovnicami se hranijo v posebnem varovanem prostoru (video nadzor, fizični nadzor ipd.). Dostop v te prostore imajo samo člani OVK oziroma tajnik ali njegov namestnik. O hrambi ključa prostora, v katerem so shranjene g...
	7.18.10. OVK mora vnašati podatke o udeležbi na predčasnem glasovanju. Udeležba na predčasnem glasovanju se v posebno računalniško aplikacijo (APL) vnaša z enodnevnim zamikom, in sicer:
	1. v sredo, 19. 10. 2022, do 9. ure OVK vnese podatke o udeležbi na predčasnem glasovanju v torek, 18. 10. 2022,
	2. v četrtek, 20. 10. 2022, do 9. ure  - za udeležbo v sredo, 19. 10. 2022, in
	3. v petek, 21. 10. 2022, do 9. ure - za udeležbo v četrtek, 20. 10. 2022.
	7.18.11. Podatki o udeležbi na predčasnem glasovanju so javni in jih lahko volilni odbor ali OVK posreduje medijem.
	8. Ravnanje z glasovnicami
	8.1. OVK bo od zunanjega izvajalca prejela zadostno število glasovnic za glasovanje na rednih voliščih in voliščih za predčasno glasovanje ter za posebne oblike glasovanja (pošta, omnia volišče).
	8.2. Za izvedbo glasovanja na rednih voliščih OVK, na podlagi tretjega odstavka 64. člena in prvega odstavka 66. člena ZVDZ, za vsako volišče pripravi in preda volilnemu odboru toliko glasovnic, kot je število volivcev, vpisanih v volilni imenik.
	8.3. Za druga volišča morajo OVK pripraviti primerno (zadostno) število glasovnic ter dosledno upoštevati sledljivost števila glasovnic po potrdilu(ih) in zapisniku o številu prejetih, uporabljenih in neuporabljenih glasovnic.
	9. Glasovanje na volišču
	9.1. Glasovanje in delo na voliščih poteka po pravilih, ki jih določa navodilo za delo volilnih odborov, ki ga sprejme DVK.
	9.2. OVK naj na dan glasovanja obišče čim več volišč na območju okraja in preveri delo volilnih odborov, ki mora potekati v skladu z zakonom in navodili DVK. OVK je pri tem pozorna tudi na upoštevanje morebitnega Navodila za preprečevanje širjenja oku...
	10. Ugotavljanje izida volitev na volišču
	10.1. Volilni odbor ugotovi:
	10.2. Če je na posameznem volišču oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volilni odbor ne sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč glasovnice preda OVK, ki ugotovi izid glasovanja na tem volišču. To pravilo velja tudi za glasovanje na voliš...
	10.3. Volilni odbor v zapisnik o delu volilnega odbora vpiše statistične podatke o volilni udeležbi po spolu in starostnih skupinah.
	10.4. OVK mora podatke o volilni udeležbi po spolu in starostnih skupinah vpisati v posebno aplikacijo najpozneje do 28. 10. 2022 za prvi krog volitev in najkasneje do  18. 11. 2022 za morebitni drugi krog glasovanja.
	11. Ugotavljanje delnega izida glasovanja
	11.1. Ugotavljanje izida glasovanja na dan glasovanja (v nedeljo, 23. 10. 2022)
	11.1.1. Izid glasovanja na predčasnem glasovanju ugotavlja volilni odbor v nedeljo, 23. 10. 2022, po 19. uri. OVK izid glasovanja na predčasnem glasovanju vpiše v informacijski sistem takoj, ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja na tem volišču. OVK...
	11.1.2. Volilni odbor začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po 19. uri oziroma po zaprtju volišč. Če bi na katerem izmed manjših volišč volilni odbor končal delo pred 19. uro, ker so glasovali vsi volivci, vpisani v splošni volilni imenik, lahko...
	11.1.3. OVK ob prevzemu volilnega gradiva od volilnega odbora, obvezno pred vpisom izidov glasovanja na voliščih v računalniški program, pregleda vse neveljavne glasovnice in preveri ustreznost odločitve volilnega odbora. Predsednik ali namestnik pred...
	11.1.4. Pri vnosu izidov glasovanja po voliščih v računalniški program na območju okraja morajo biti navzoči predsednik okrajne volilne komisije (OVK) ali njegov namestnik ter najmanj dva člana ali namestnika člana OVK, in sicer en član ali namestnik ...
	11.1.5. Član OVK in zaupnik kandidata lahko, če to želi, po vnosu izidov glasovanja po voliščih dobi računalniški izpis izidov glasovanja po voliščih za območje okraja in izid glasovanja na območju okraja.
	11.1.6. Prav tako lahko član OVK in zaupnik kandidata po vnosu izidov glasovanja na volišču fotografira izid ali zahteva fotokopijo izida iz vseh zapisnikov o delu volilnih odborov na območju OVK in/ali naslednji dan po vnosu izidov glasovanja lahko z...
	11.1.7. OVK pred zaključkom dela na dan glasovanja preveri objavljene izide glasovanja po voliščih na spletni strani DVK in v informacijskem sistemu z izidi glasovanja po zapisnikih o delu volilnega odbora.
	11.1.8. 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, in sicer mora prever...
	11.2. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. omnia
	11.2.1. Če je na posameznem volišču omnia oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volilni odbor ne sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč glasovnice preda OVK, ki ugotovi izid glasovanja na tem volišču.
	11.2.2. Volilni odbor ugotovi izid glasovanja na volišču, na katerem so glasovali volivci iz drugih okrajev. Zapisnik o delu volilnega odbora na volišču omnia se preda OVK.
	11.2.3. OVK preizkusi zapisnik omnia in rezultat glasovanja vpiše v računalniški program.
	11.2.4. OVK po vpisu izida glasovanja na volišču omnia potrdi zapisnik, katerega priloga je tabela z izidi glasovanja.
	11.3. Ugotavljanje izida glasovanja na voliščih, ki so na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije v tujini
	11.3.1. VO na DKP začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po zaprtju volišč po 17. uri (po lokalnem času), vendar pa se izid glasovanja javno razglasi (izobesi) šele po 19. uri po času v Republiki Sloveniji.
	11.3.2. Če je na posameznem volišču DKP oddanih deset (10) ali manj glasovnic, VO DKP ne sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč izpolnjen in podpisan zapisnik o delu volilnega odbora takoj pošlje po e-pošti na DVK, in sicer na e-naslov gp...
	11.3.3. Če VO na DKP ugotovi, da je bilo oddanih več kot deset (10) glasovnic, ugotavlja izid glasovanja na način, kot volilni odbori na matičnih voliščih v Republiki Sloveniji, in pri tem smiselno upošteva ta navodila in navodilo za delo volilnih odb...
	11.3.4. Ko VO na DKP ugotovi izid glasovanja na volišču, podpisan zapisnik o delu volilnega odbora skenira in ga takoj po e-pošti pošlje na DVK, in sicer na e-naslov gp.dvk@dvk-rs.si, nato pa zapisnik skupaj z ostalim volilnim gradivom (uporabljene gl...
	Izid glasovanja na voliščih DKP, na katerih volilni odbori niso ugotavljali izida glasovanja, ugotavlja izid glasovanja za ta volišča volilni odbor DVK, ki ga imenuje DVK. Vnos ugotovljenih izidov glasovanja v računalniški sistem za ta volišča izvede ...
	11.4. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti v Sloveniji
	11.4.1. OVK v ponedeljek, 24. 10. 2022, pred ugotavljanjem izida glasovanja po pošti v Sloveniji (najpozneje do 12. ure) ponovno preveri javno objavljene izide volitev (glasovanja) po voliščih na spletni strani DVK in v informacijskem sistemu za podpo...
	11.4.2. OVK v ponedeljek, 24. 10. 2022, po 12. uri ugotovijo izid glasovanja po pošti v Sloveniji. OVK mora o sklicu seje, na kateri ugotavlja izid glasovanja po pošti, obvestiti zaupnike kandidatov.
	11.4.3. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti v Sloveniji OVK upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti na OVK do 19. ure na dan glasovanja (23. 10. 2022), in glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije do 12. ure na dan po dnevu g...
	11.4.4. Ovojnice z glasovnicami, ki so prispele po pošti k OVK dne 23. 10. 2022 po 19. uri, morajo imeti poštni žig z datumom oziroma morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto dne 23. 10. 20...
	11.4.5. Če je bilo po pošti v Sloveniji na OVK oddanih deset (10) ali manj glasovnic, OVK ne sme ugotavljati izida glasovanja po pošti v Sloveniji, temveč volilno gradivo za glasovanje po pošti (ovojnice z volilno karto in glasovnico) preda pristojni ...
	11.5. Ugotovitev delnega izida glasovanja (volitev) za območje okraja in volilne enote
	11.5.1. OVK po ugotovitvi izida glasovanja po pošti v Sloveniji ugotovi delni izid glasovanja za območje okraja, v katerem upošteva tudi izid glasovanja volivcev, ki so glasovali na omnia volišču (omnia – ostali). Kot delni izid glasovanja se lahko na...
	11.5.2. OVK delni izid glasovanja (brez upoštevanja glasov iz tujine) pošlje VKVE najpozneje v torek, 25. 10. 2022, do 12. ure. V primeru, da se kot začasni uradni izid za območje volilnega okraja šteje podpisan računalniški izpis, OVK samo sporoči VK...
	11.5.3. VKVE najpozneje v sredo, 26. 10. 2022, do 12. ure sporoči DVK delni izid volitev oziroma glasovanja za volilno enoto (brez upoštevanja glasov iz tujine). Kot delni izid glasovanja se lahko namesto zapisnika šteje tudi računalniški izpis za obm...
	11.6. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine in na voliščih, ki so na diplomatskih predstavništvih ter konzulatih Republike Slovenije v tujini in niso ugotavljali izida glasovanja
	11.6.1. OVK v sredo, 2. 11. 2022, po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz tujine. OVK mora o sklicu seje, na kateri ugotavlja izid glasovanja po pošti iz tujine, obvestiti zaupnike kandidatov.
	11.6.2. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti iz tujine OVK upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure desetega dne po dnevu glasovanja (2. 11. 2022).
	11.6.3. Pri ovojnicah z glasovnicami, ki prispejo na OVK, se pri vsaki ovojnici najprej ugotovi, ali je na ovojnici poštni žig, iz katerega je jasno razviden datum oddaje na pošto in da gre za poštni žig tuje države.
	11.6.4. Datum oddaje na pošto mora biti najpozneje na dan glasovanja 23. 10. 2022 do 19. ure, na ovojnici pa mora biti žig tuje države. Če poštnega žiga ni ali pa iz poštnega žiga izhaja, da je bilo gradivo oddano na pošto kasneje, se ovojnica oz. gra...
	11.6.5. Ovojnica, na kateri ni odtisnjenega žiga tuje države, temveč je poštni žig Republike Slovenije, se dodatno preveri, in sicer tako, da se ovojnica odpre in pogleda volilno karto. Če iz volilne karte izhaja, da gre za volivca, ki ima stalno preb...
	11.6.6. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Slovenji in volivcem, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo in bodo glasovali po pošti iz tujine, bo DVK posredovala volilno gradivo za prvi krog glasovanja (23. 10....
	11.6.7. Če volivec v prvem krogu glasovanja (23. 10. 2022) uporabi oziroma pošlje uradno prazno glasovnico, ki je predvidena za drugi krog glasovanja, se taka glasovnica šteje kot neveljavna in se pri ugotavljanju izida glasovanja ne upošteva.
	11.6.8. Volilni odbor DVK v sredo, 2. 11. 2022, po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz tujine na podlagi volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini, ki je prispelo iz tujine na DVK in izid glasovanja na voliščih, ki so bila na DKP. DVK ...
	11.6.9. Volilni odbor DVK na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih na DKP in svojega zapisnika, ugotovi skupen izid glasovanja na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije. Ta izid vključuje tudi...
	12. Ugotavljanje končnega izida glasovanja in predaja zapisnikov
	12.1. OVK ugotovi končni izid glasovanja za območje okraja, ki obsega:
	− izid predčasnega glasovanja,
	− izid glasovanja na voliščih,
	− izid glasovanja volivcev, ki so glasovali izven okraja (omnia),
	− izid glasovanja po pošti v Sloveniji,
	− izid glasovanja po pošti iz tujine.
	12.2. OVK zapisnik o ugotovitvi končnega izida glasovanja oziroma volitev na območju okraja preda VKVE najkasneje 3. 11. 2022 do 12. ure. Temu zapisniku OVK priloži tudi zapisnike OVK o izidu predčasnega glasovanja, glasovanja po pošti (iz tujine in z...
	12.3. VKVE najkasneje 3. 11. 2022 ugotovi izid glasovanja v volilni enoti in ga skupaj z zapisniki OVK na svojem območju 4. 11. 2022 do 12. ure predloži DVK v originalu.
	12.4. DVK 00. 00. 2022 ugotovi, kateri kandidat je prejel večino veljavnih glasov. Če noben kandidat na glasovanju ni bo dobil večine veljavnih glasov, se bo glasovanje ponovilo in bo DVK sprejela odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah preds...
	12.5. Po ugotovitvi končnega izida glasovanja za območje okraja mora OVK najpozneje do 8. 11. 2022, pregledati volilne karte, ki so se upoštevale pri izidu glasovanja po pošti iz tujine in v posebno aplikacijo »DVK – Po pošti iz tujine« vnesti podatke...
	12.6. DVK na podlagi zapisnika volilnega odbora DVK in zapisnikov VKVE ugotovi končni izid glasovanja in sprejme zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev predsednika republike. Zapisnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
	13. Predstavniki in zaupniki
	13.1. Določba 30. člena ZVDZ se pri volitvah predsednika republike uporabljajo na naslednji način:
	13.1.1. Predstavnik kandidata lahko sporoči VKVE po največ enega zaupnika za posamezno VKVE. Ta oseba  ima pooblastila, kot jih zakon določa za predstavnika liste kandidatov v volilni enoti (prvi odstavek 30. člena ZVDZ).
	13.1.2. Predstavnik kandidata lahko sporoči OVK največ enega zaupnika za posamezno OVK. Ta oseba ima pooblastila, kot jih zakon določa za zaupnika list kandidatov (drugi odstavek 30. člena ZVDZ).
	13.1.3. Zaupnik iz prejšnje točke tega navodila lahko sporoči imena zaupnikov za spremljanje dela volilnih odborov (drugi odstavek 30. člena ZVDZ).
	13.2. Pri delu DVK je lahko navzoč predstavnik kandidata, pri delu VKVE in OVK pa zaupniki, ki jih je določil predstavnik kandidata v skladu s prejšnjo točko teg navodila (13.1.).
	13.3. Predstavnik kandidata lahko sporoči zaupnike VKVE oziroma OVK najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja oz. do vključno 17. 10. 2022. Zaupnik kandidata je lahko oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice.
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