
 
 
Številka: 040-46/2022-3 
Datum:   30. 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  
 

39. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v torek, 30. 8. 2022, ob 13. uri, 

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

1. Predlog Zapisnika 38. seje Državne volilne komisije  
– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 

 
2. Predlog Javnega poziva za izvedbo volitev v državni svet 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

3. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet 2022 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
4. Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet 2022  

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

5. Predlog Navodila o načinu izvedbe volilnih zborov na volitvah v državni svet 2022 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

6. Predlog Pravil o postopku izvedbe žreba na volilnem zboru na volitvah v državni svet 
2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

7. Predlog Sklepa o poročevalcih članov DVK za preizkus zakonitosti vloženih vlog 
(elektorjev in kandidatur) za izvedbo volitev v državni svet 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

8. Predlog Sklepa o določitvi maksimalnega števila elektorjev po občinah za izvedbo 
volitev v državni svet 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

9. Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije VKVE za izvedbo volitev v državni svet 
2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
   
10. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022  

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 
11. Predlog Navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 

– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
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– Gradivo boste prejeli naknadno. 

 
12. Predlog Sklepa o določitvi posebne glasovnice za glasovanje na diplomatsko 

konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (DKP) in pošiljanju volilnega gradiva 
na DKP.  

– Gradivo boste prejeli naknadno. 
 
13. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.   

– Gradivo boste prejeli naknadno.  
 

14. 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: 041-115/2022-1 
Datum: 30. 8. 2022 

 
P O Z I V  

 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta, ki 
bodo 23. 11. 2022 in 24. 11. 2022  
 

p o z i v a:  
 

A. 
 
a. Občinske in mestne svete lokalnih skupnosti in 
b. Interesne organizacije:  

1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev, 
2. Sindikate, zveze oz. konfederacije sindikatov, 
3. Poklicne organizacije obrtnikov, 
4. Poklicne organizacije kmetov, 
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev, 
6. Univerze, visoke in višje šole, 
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev, 
8. Poklicne organizacije raziskovalcev, 
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev, 
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva, 

 
ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da: 
 
v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje 
predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane 
državnega sveta. 

 
B. 
 
I. 

 
1. Za poklicne organizacije iz točke od b.3 do b.11. se štejejo zbornice, združenja, društva, zveze in 

druge poklicne organizacije, organizirane za območje države. 
 
2. Za poklicne organizacije iz točke od B.3 do B.5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v 

drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, 
organiziranih za območje države. 

 
3. Za poklicne organizacije v smislu druge do šeste alineje prvega odstavka 34. člena ZDSve se 

štejejo poklicne zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane 
za območje države (drugi odstavek 34. člena ZDSve). Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da že 
iz zakonskega besedila izhaja, da člane Državnega sveta – predstavnike negospodarskih 
dejavnosti – volijo le organizacije, ki se poklicno ukvarjajo s posamezno dejavnostjo, oziroma 
imajo volilno pravico osebe, ki poklicno delujejo v določeni negospodarski dejavnosti.5 Poklicne 
organizacije torej pri oblikovanju skupnega volilnega telesa, ki nato izvoli člana Državnega sveta, 
ne volijo elektorjev glede na število celotnega članstva, temveč le glede na število članov, ki 



poklicno delujejo (zaposlitev ali kakšna druga ustrezna pravna podlaga) na področju posamezne 
dejavnosti. Poklicne organizacije izvolijo svoje predstavnike v volilno telo v skladu s svojimi pravili. 
Seznam izvoljenih elektorjev v volilno telo predložijo pristojni volilni komisiji (DVK) najkasneje 
trideset dni pred dnem glasovanja (14. člen ZDSve). Seznamu morajo priložiti dokazilo o vpisu v 
register, pravila organizacije in podatke o številu članov (37. člen ZDSve). Dolžnost izkazati 
izpolnjevanje zakonskega pogoja iz 34. člena ZDSve je torej na strani poklicnih organizacij, DVK 
pa ga je dolžna preveriti, preden izda odločbo, ker je ona odgovorna za zakonito in 
ustavnoskladno odločitev. Če posamezna poklicna organizacija meni, da seznam izvoljenih 
predstavnikov ni določen v skladu z ZDSve, lahko v skladu z dosedanjim stališčem Ustavnega 
sodišča na podlagi primerne uporabe določb 103. in 105. člena ZVDZ zoper odločitev DVK o 
nepotrditvi njenega seznama ali potrditvi seznama predstavnikov druge poklicne organizacije vloži 
pritožbo na Vrhovno sodišče. (11. in 12. točka odločbe Ustavnega sodišča, Up-1033/17-19 z 
dne 30. 11. 2017).  

 
4. Iz odločbe Ustavnega sodišča U-I-349/18-7 t dne 29. 11. 2018 izhaja, da je treba določbe ZDSve, 

ki kot pogoj za kandidiranje oziroma predlagateljstvo določajo poklicno opravljanje dela oziroma 
dejavnosti na določenem področju, razumeti tako, da ta pogoj izpolnjujejo ne le kandidati in njihovi 
predlagatelji, ki opravljajo delo oziroma dejavnost izključno na tem področju, temveč zadošča, če 
delo oziroma dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja poklicno opravljajo v pomembnem 
delu. 

 
 

II. 
 

1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti volilnim 
komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), 
najpozneje do nedelje, 23. 10. 2022, do 24. ure. 

 
2. Kandidature za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov se morajo volilnim 

komisijam neposredno vložiti do nedelje, 23. 10. 2022, do 24. ure. 
 

III. 
 

1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije neposredno vložiti 
na sedežu DVK (Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana), najpozneje do ponedeljka,  23. 10. 2022, do 
24. ure. 

 
2. Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne organizacije neposredno vložiti na 

sedežu DVK (Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana) do ponedeljka, 23. 10. 2022, do 24. ure.  
 

3. DVK interesne organizacije naproša, da sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in 
kandidature posredujejo tudi v Excel tabeli na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si. Osnutek te tabele bo 
dostopen na spletni strani DVK. 

 
 

IV. 
 
1. Na podlagi II. točke Razpisa splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) bodo 

splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo, 23. novembra 
2022.  

 
2. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov 

delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 24. novembra 2022. 

 
 

V. 



 
Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si). 
 
 

B.  
 

DVK je sprejela ta poziv na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 46. člena 
Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: Peter Golob in člani ___________________. 
Poziv je sprejela __________ . 
 
 
 
       Peter Golob 
       Predsednik 

http://www.dvk-rs.si/


 
 

Številka: 041-115/2022-2 
Datum: 30. 8. 2022 
 
 

R O K O V N I K 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta 
23.11. 2022 in 24. 11. 20222, na 39. seji, dne 30. 8. 2022 
 

sprejela: 
 

A. 
 
Posamezna volilna opravila, ki so potrebna za izvedbo volitev članov državnega sveta, ki bodo 23. 11. 
2022 in 24. 11. 2022, se izvedejo v naslednjih rokih.1   
_________________________________________________________________________ 
Datum: 1. 9. 2022 
 
 Dan: 1. dan       ZDSve: 6. člen in Razpis2  
        
 
OPRAVILO: Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna 

opravila.  
Datum:  1. 9. 2022 do 23. 10. 2022 
 
 Dan: 1-53. dan      ZDSve:14., 15., 40. in 41. člen 
 (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO 1:  Občinski in mestni sveti izvedejo postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo in 

predložijo pristojni volilni komisiji volilne enote seznam izvoljenih predstavnikov.  
                               
OPRAVILO 2:  Občinski in mestni sveti izvedejo postopke določitve kandidatov za člane državnega 

sveta - predstavnike lokalnih interesov in pristojni volilni komisiji predložijo kandidature 
z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov. 

__________________________________________________________________________ 
Datum:   23. 10. 2022 do 24.00 ure 
 
 Dan: 53. dan      ZDSve: 10., 14., 15., 40. in 41. člen 
  (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO: Predstavniki lokalnih skupnosti lahko neposredno vložijo pri volilnih komisijah volilnih 

enot za volitve poslancev v državni zbor: 
- sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov; 
- kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov; 

 
 
 

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

- ZDSve = Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. 
US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. 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 

- Razpis = Razpis volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 97/22) 



Datum: 1. 9. 2022 do 24. 10. 2022 
  
 Dan: 1. - 54. dan     ZDSve: 14. in 15. člen 
  (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO 1:   Interesne organizacije izvedejo postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo za volitve 

članov državnega sveta - predstavnikov funkcionalnih interesov v skladu s svojimi pravili 
in Državni volilni komisiji predložijo seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo.  

 
OPRAVILO 2:   Interesne organizacije izvedejo postopek določitve kandidatov za člana državnega 

sveta - predstavnike funkcionalnih interesov v skladu s svojimi pravili in Državni volilni 
komisiji predložijo kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov. 

__________________________________________________________________________ 
Datum:  24. 10. 2022 do 24. ure 
 
 Dan: 54. dan         ZDSve: 14., 25.,27., 33 in 37. člen 
                 (najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
OPRAVILO: : Interesne organizacije lahko vložijo neposredno pri Državni volilni komisiji: 

- seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo; 
- kandidature za člane državnega sveta. 

__________________________________________________________________________ 
Datum:  2. 11. 2022 
  
 Dan: 63. dan                     ZDSve: 12. ter 10. člen  
   (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)     ZVDZ: 59. člen 
 
OPRAVILO:  Volilna komisija volilne enote izda odločbe o potrditvi oziroma o zavrnitvi: 

- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov; 

- kandidature za člana državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov. 
__________________________________________________________________________ 
Datum:  3. 11. 2022 
 
 Dan: 64. dan            ZDSve: 12. ter 10. člen   
                  (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)        ZVDZ: 59. člen 
 
OPRAVILO:  DVK izda odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi: 

- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov 
funkcionalnih interesov; 

- kandidature za člana državnega sveta - predstavnika funkcionalnih  interesov. 
__________________________________________________________________________ 
Datum:  7. 11. 2022 
 
 Dan: 68. dan       ZDSve: 16. člen in 2. odst. 18. člena  
 (najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)     
 
OPRAVILO 1:  Pristojna volilna komisija volilne enote sestavi na podlagi potrjenih kandidatur seznam 

kandidatov po abecednem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z 
žrebom, in ga pošlje županom. 

 
OPRAVILO 2:  Predsedniki volilnih komisij volilnih enot skličejo volilne zbore volilnih teles za volitve 

predstavnikov lokalnih interesov v državni svet. Vabilu priložijo seznam izvoljenih 
predstavnikov v volilnem telesu in seznam kandidatov.  

________________________________________________________________________________ 
Datum:  8. 11. 2012 
 
 Dan: 69. dan       ZDSve: 16. člen  
 (najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) 
 



OPRAVILO 1: DVK sestavi seznam kandidatov za člane državnega sveta in ga pošlje predsedniku 
predstavniškega organa interesne organizacije.  

 
OPRAVILO 2: Predsednik DVK skliče volilne zbore volilnih teles za izvolitev predstavnikov 

funkcionalnih interesov v državni svet. Vabilu priloži seznam izvoljenih predstavnikov v 
volilno telo in seznam kandidatov.  

 
Datum:  23. 11. 2022 
 
 Dan: 84. dan     Razpis  
 
OPRAVILO: Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta -  predstavnikov lokalnih 

interesov v državnem svetu. 
__________________________________________________________________________ 
Datum:  24. 11. 2022 
 
 Dan: 85. dan     Razpis  
 
OPRAVILO: Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta - predstavnikov 

funkcionalnih interesov. 
________________________________________________________________________________ 
Datum:  30. 11. 2022 
 
 Dan: najpozneje 7 dni po sklicu volilnega zbora  ZDSve: 3. odst. 17. člena 
 
 
OPRAVILO: Ponovitev volilnega zbora volilnega telesa za izvolitev članov državnega sveta -  

predstavnikov lokalnih interesov. 
 
Datum:  1. 12. 2022 
 
 Dan: najpozneje 7 dni po sklicu volilnega zbora  ZDSve: 3. odst. 17. člena 
 
 
OPRAVILO: Ponovitev volilnega zbora volilnega telesa za izvolitev članov državnega sveta - 

predstavnikov funkcionalnih interesov. 
 
 
 

B. 
 

DVK je sprejela ta rokovnik na podlagi 7. in 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) v zvezi z 
določbami 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) in 46. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list 
RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in  člani __________________.  Rokovnik je sprejela 
___________. 
 
 
       Peter Golob 
       Predsednik  



 

Številka: 041-115/2022-3 
Datum:   30. 8. 2022 
 
 
 

N A V O D I L O 
 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev v državni svet, ki bodo 23. in 
24. 11. 2022, na 39. seji, 30. 8. 2022  
 

sprejela: 
 
Za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev v državni svet, ki bodo 23. in 24. 11. 2022, ter enotne 
uporabe določb Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1 in 95/11- 
odločba US, v nadaljevanju ZDSve) 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 pristojnim 
volilnim komisijam volilnih enot naslednja strokovna navodila, usmeritve in priporočila: 
 
 

I. 
 
1. Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 5. člena ZDSve 

razpisala splošne volitve v državni svet (Uradni list RS, št. 97/22).  
 
2. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23. 11. 

2022.  
 
3. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov 

delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti bodo v četrtek, 24. 11. 2022. 

 
4. Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve 

– UPB1 in 95/11- odločba US, v nadaljevanju: ZDSve). 
 

5. Na podlagi 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki niso posebej urejena z ZDSve, primerno 
uporabljajo določbe ZVDZ. 

 
6. Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa Zakon o določitvi volilnih enot za 

volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92). Na podlagi 7. 
člena ZDSve volitve v državni svet vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po ZVDZ. 

 
7. Na podlagi 12. člena ZDSve za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih organizacijah 

skrbi DVK, za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih skupnosti pa DVK in volilne komisije volilnih 
enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: VKVE). 

 
8. Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Pri 

tem morajo upoštevati kriterije o številu elektorjev, ki jih za različna področja določa ZDSve (24. 
člen, 26. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen, 35. člen, 36. člen in 40. člen). Seznam elektorjev se 
predloži pristojni volilni komisiji. 

 
 
 
 

II. 
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1.      Volitve predstavnikov lokalnih interesov 
 
1.1. Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov lokalnih interesov predložijo občinski 

sveti pristojnim VKVE najpozneje 23. 10. 2022 do 24. ure. 
     

Seznamu priložijo: 
− pravila, na podlagi katerih so bili elektorji izvoljeni; 
− zapisnik o seji občinskega sveta, na kateri so bili izvoljeni elektorji. 

 
1.2.  Volilna komisija volilne enote preizkusi: 

− ali imajo elektorji volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti, 
− ali je število elektorjev enako ali manjše glede na kriterije, ki jih določa drugi odstavek 40. 

člena ZDSve, 
− ali so bili izvoljeni skladno s pravili (akti) občinskega sveta. 

 
1.3. Na podlagi preizkusa volilna komisija odloči o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama elektorjev. 

Odločbo vroči županu občine. 
 
1.4.  V postopku preizkusa za določitev števila elektorjev VKVE uporabljajo uradne podatke 

Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. 4. 2022 
 
1.5. Pregled števila prebivalcev po podatkih iz prejšnjega odstavka ter najvišje dovoljeno število 

izvoljenih predstavnikov v volilno telo, ki jih lahko izvoli predstavniški organ lokalne skupnosti, 
glede na kriterije iz 40. člena ZDSve, se objavi na spletnem mestu DVK in se pošlje tudi občinam. 

 
 
2.      Volitve predstavnikov funkcionalnih interesov 
 
2.1.  Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov predložijo 

interesne organizacije DVK najpozneje do 24. 10. 2022 do 24. ure. 
 
2.2. DVK bo preizkusila vložene sezname in odločila o njihovi potrditvi oziroma zavrnitvi. 
 
 
3.  Kandidatura 
 
3.1. Kandidature za člane državnega sveta se v istih rokih, kot veljajo za predložitev seznamov 

elektorjev, predložijo pristojnim volilnim komisijam. 
 
3.2. Vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika 

lokalnih interesov. Število kandidatov, ki jih predloži posamezna interesna organizacija za 
izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet, ni omejeno. 

  
3.3.  Kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata. Soglasje je nepreklicno. Kandidaturi priložijo: 

− pravila, na podlagi katerih je bila določena kandidatura; 
− zapisnik o seji organa, ki je določil kandidaturo. 

 
 
4. Sklici volilnih zborov 
 
4.1.  Predsedniki VKVE morajo najpozneje 7. 11. 2022 sklicati volilne zbore volilnih teles za izvolitev 

predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki bodo 23. 11. 2022.  
 
4.2.  Predsednik DVK mora najpozneje 8. 11. 2022 sklicati volilne zbore volilnih teles za izvolitev 

predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet, ki bodo 24. 11. 2022.  
  
4.3.  O poteku volilnega zbora bo DVK sprejela posebno navodilo. 
 

III. 
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5. Stališča DVK v zvezi z uporabo posameznih določb ZDSve: 
 
5.1.  Uporaba kriterija za določitev števila elektorjev:  
 

ZDSve določa kriterije, na podlagi katerih se izvoli določeno število elektorjev v poklicnih 
organizacijah. Določba »število članov« se v postopku izvolitve elektorjev uporablja kot število 
volivcev, torej kot število oseb, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno poklicno dejavnost in so člani 
organizacije, ki izvaja postopek izvolitve elektorjev. Organizacije torej ne izvolijo elektorjev glede 
na število celotnega članstva, temveč samo glede na število članov, ki imajo posebno volilno 
pravico pri volitvah v državni svet. 
 
Zato poklicne organizacije pri oblikovanju skupnega volilnega telesa, ki nato izvoli člana 
Državnega sveta, volijo elektorje zgolj glede na število članov, ki poklicno delujejo (zaposlitev ali 
kakšna druga ustrezna pravna podlaga) na področju posamezne dejavnosti. Pri tem se za 
poklicno opravljanje dela oziroma dejavnosti na določenem področju šteje, če kandidati in njihovi 
predlagatelji opravljajo delo ali dejavnost na svojem področju redno in v pomembnem obsegu, 
torej za plačilo, ki je znaten vir za preživljanje,  
 
V postopku potrditve elektorjev morajo predlagatelji te okoliščine izkazati z ustreznimi dokazili in 
jih predložiti svojemu seznamu . 

 
5.2.  Uporaba določb tretjega odstavka 26. člena ZDSve: 
 

DVK je odločila, da se kot reprezentativni sindikat za območje države (ne glede na določbe 8. 
člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93)) štejejo tudi 
reprezentativni sindikati v panogi, dejavnosti ali poklicu, ki niso združeni v zvezo oziroma 
konfederacijo, če je tako odločeno z odločbo, ki je izdana na podlagi 10. člena Zakona o 
reprezentativnosti sindikatov s strani pristojnega ministrstva. 

 
5.3. Pristojnost VKVE za volitve poslancev v državni zbor za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet: 
 
Glede volitev predstavnikov lokalnih interesov je DVK ugotovila, da se število volilnih enot za 
volitve članov državnega sveta in njihovo območje ter sedeži volilnih enot, kot določa Zakon o 
določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 
48/92), bistveno razlikujejo od števila volilnih enot, območij enot ter sedežev volilnih komisij 
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, kot jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za 
volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 
95/21) in  
 

s k l e n i l a : 
 
1. Posamezne občine se razporedijo v volilne enote, kot jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za 

volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet tako, da obsega volilna enota vse tiste 
občine, ki so nastale na območju občin, ki jih našteva isti zakon. 

 
2. Preizkus zakonitosti kandidatur, potrjevanje kandidatur, preizkus in potrditev seznama izvoljenih 

predstavnikov v volilno telo ter druga opravila, ki jih izvaja volilna komisija volilne enote v postopku 
volitev poslancev državnega zbora, izvajajo v postopku volitev članov državnega sveta – 
predstavnikov lokalnih interesov, VKVE za volitve poslancev v državni zbor. 

 
3. Za volitve članov državnega sveta v posameznih volilnih enotah so pristojne: 
 

3.1.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - 
Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri 
(sedež: Kranj) in 10., ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, 
Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice), VKVE 1000 – Kranj, s sedežem v Kranju;  
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3.2.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet številka 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in 
Tolmin (sedež: Tolmin), 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, 
Nova Gorica,  Šempeter – Vrtojba,  Vipava in Renče – Vogrsko (sedež: Nova Gorica) in 16, 
ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana 
(sedež: Sežana), 18, ki obsega občine: Koper, Ankaran,  Izola in Piran (sedež: Koper), 
VKVE 2000 - Postojna, s sedežem v Postojni; 

 
3.3.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, 
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: 
Ljubljana), 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina,  
Vrhnika in Log Dragomer (sedež: Logatec), VKVE 3000 – Ljubljana Center za volitve 
poslancev, s sedežem v Ljubljani;  

 
3.4.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik), 21, ki obsega 
občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje) in 22, ki obsega občine: 
Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in 
Sodražica (sedež: Grosuplje), VKVE 4000 – Ljubljana – Bežigrad s sedežem v Ljubljani; 

  
3.5.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, 
Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, 
Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje), 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, 
Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki,  Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: 
Velenje) in 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, 
Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica 
(sedež: Slovenj Gradec), VKVE 5000 - Celje za volitve poslancev, s sedežem v Celju; 

 
3.6.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo 
mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, 
Šmarješke Toplice in Šentrupert (sedež: Novo mesto), 15, ki obsega občine: Črnomelj, 
Metlika in Semič (sedež: Črnomelj) in 20, ki obsega občine: Brežice, Krško, Sevnica in 
Kostanjevica na Krki (sedež: Krško), VKVE 6000 – Novo mesto za volitve poslancev, s 
sedežem v Novem mestu; 

 
3.7.   za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, 
Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor) 
in 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, 
Ruše, Makole in Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica), VKVE 7000 - Maribor za volitve 
poslancev, s sedežem v Mariboru; 

 
3.8.    za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, 
Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 
Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj), 8, ki obsega občine: Benedikt, 
Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta 
Ana,  Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih 
Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer) in 11, ki obsega 
občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, Črenšovci,  Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, 
Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, 
Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: Murska Sobota), VKVE 8000 - Ptuj za volitve 
poslancev, s sedežem na Ptuju. 
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IV. 
 

 
1. To navodilo začne veljati naslednji dan po sprejetju, uporablja pa se od 1. 9. 2022. 
 
2. DVK je sprejela to navodilo na podlagi 7. člena ZDSve, 37. člena ZVDZ in 46. člena Poslovnika 

DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in člani ___________ in 
_________. Navodilo je sprejela soglasno. 

 
 
 

Peter Golob 
Predsednik  

 
 



 

 
 
Številka: 041-115/2022-4 
Datum: 30. 8. 2022 
 
 

N A V O D I L O 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta, ki 
bodo 23. 11. 2022 in 24. 11. 2022, na 39. seji, dne 30. 8. 2022, sprejela 
 

A. 
 

I. 
 
(1) V sredo, 23. 11. 2022, in četrtek, 24. 11. 2022, se izvedejo volilni zbori za volitve članov državnega 

sveta. 
 
(2) Volilne zbore za volitve predstavnikov lokalnih interesov skličejo predsedniki volilnih komisij volilnih 

enot, volilne zbore za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov pa predsednik Državne volilne 
komisije. 

 
II. 

 
Volilni zbor se izvede po naslednjem postopku: 
 
1. Volilni zbor začne predstavnik sklicatelja.  

 
2. Volilni zbor se obvesti o poteku zbora. 

 
3. Najprej se kandidati, če želijo, lahko predstavijo, in sicer z največ petminutnim nagovorom. 

Predstavitev ni namenjena polemikam ali vprašanjem elektorjev, temveč samo osebni predstavitvi. 
Če se prijavi za predstavitev več kandidatov, se predstavljajo po vrstnem redu, določenem v 
seznamu kandidatov. 

 
4. Med predstavljanjem se na podlagi oddanih potrdil ali na podlagi liste prisotnosti ugotovi, koliko 

elektorjev je prisotnih in ali je volilni zbor sklepčen. 
 

4.1. Po določbah drugega odstavka 17. člena Zakona o državnem svetu je volilni zbor sklepčen, če 
je na volilnem zboru navzoča večina vseh članov volilnega telesa (večina elektorjev). Če so bili 
posamezniki predlagani za elektorje s strani več interesnih organizacij, se za ugotavljanje 
sklepčnosti in za glasovanje upoštevajo samo enkrat. 

 
5. Če volilni zbor ni sklepčen, predstavnik sklicatelja obvesti navzoče, da bo nov volilni zbor opravljen  

v naslednjih sedmih dnevih. 
 

6. Če je volilni zbor sklepčen, sledi izvolitev volilnega odbora. Predstavnik sklicatelja pozove prisotne 
elektorje, da predlagajo člane volilnega odbora ali pa na podlagi seznama elektorjev predhodno 
pripravi predlog izmed elektorjev. V primeru, če je elektor tudi kandidat, o katerem se glasuje, ne 
more biti član volilnega odbora.  

 
7. Po izvolitvi se pozove volilni odbor, da začne z glasovanjem. Volilni odbor: 

− najprej prevzame glasovnice in volilni imenik (tj. seznam elektorjev), 
− nato volilni odbor poziva elektorje po seznamu, da pristopijo, se podpišejo v volilni imenik  

in prevzamejo glasovnico,  
− ko je elektor glasoval, odda glasovnico v glasovalno skrinjico. 
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8. Ko so glasovali vsi elektorji, volilni odbor razglasi, da je glasovanje končano, odpre glasovalno 
skrinjico, ugotovi izid, napiše zapisnik in razglasi izid glasovanja ter izid volitev in s tem zaključi delo 
volilnega zbora. Gradivo se na mestu samem preda predstavniku volilne komisije, skupaj z 
zapisnikom. 

 
9. Če še niso glasovali vsi elektorji, vpisani v seznam, volilni odbor razglasi – potem, ko je pristopil 

zadnji elektor -, da bo čez 5 minut končal z glasovanjem. Po preteku 5 minut volilni odbor razglasi, 
da je glasovanje končano in začne z ugotavljanjem izida glasovanja.  

 
10. Če na izid vpliva enako število glasov, potrebnih za izvolitev, se opravi žreb (drugi odstavek 21. 

člena Zakona o državnem svetu). 
 

11. Stroške elektorjev krijejo organizacije oziroma lokalne skupnosti, ki so jih izvolile, če je tako 
določeno z njihovimi pravili. 

 
 

B.  
 
DVK je sprejela to navodilo na podlagi Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), in 47. člena Poslovnika DVK 
(Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: Predsednik Peter Golob ter člani ……………, ………………., 
……………….., ……………., …………………. Navodilo je sprejela …………….. 
 
 
        
                                                                                           Peter Golob 
        predsednik 



          

 
 
Številka: 041-115/2022-5 
Datum: 30. 8. 2022 
 

P R A V I L A 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev v državni svet, ki bodo 23. 
11. 2022 in 24. 11. 2022, na 39. seji, dne 30. 8. 2022 

 
sprejela: 

 
A. 

 
1. V primeru, ko volilni zbor volilnega telesa za izvolitev članov Državnega sveta ne izvoli člana 

Državnega sveta iz razloga, ker je dvoje ali več kandidatov dobilo enako število glasov, potrebnih 
za izvolitev, se skladno z drugim odstavkom 21. člena Zakona o državnem svetu opravi žreb, ki ga 
opravi volilni odbor.  

 
2. Žreb opravi volilni odbor tako, da se v posamezno ovojnico vloži listič s priimkom kandidata in to v 

toliko ovojnic, kolikor je kandidatov, izmed katerih se opravlja žreb.  
 
3. Ko so v vseh ovojnicah vloženi lističi s priimki kandidatov, se ovojnice(i) premešajo, nato pa 

predsednik volilnega odbora izvleče 1 (eno) oziroma več ovojnic, če se žreba za izvolitev več 
članov državnega sveta.  

 
4. Predsednik volilnega odbora ovojnico odpre, izvleče listič in glasno prebere priimek oziroma 

priimke kandidatov, ki je (so) izvoljen(i) za člana/e Državnega sveta.  
 
5. Potek žreba se vpiše v zapisnik, ki se mu priloži gradivo za žrebanje.  
 
6. V besedilu teh pravil uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za ženske in moške. 
 
7. Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu. 
 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta pravila na podlagi 7. in 10. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 
100/05 – ZDSve – UPB1 in 95/11- odločba US ) 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) ) in 46. člena 
Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in  
člani __________________.  Pravila je sprejela ___________. 
 
 
                           Peter Golob 
                      Predsednik  
 
 



 

 
 
Številka: 041-115/2022-6        
Datum: 30. 8. 2022 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija je na 39. seji, dne 30. 8. 2022, v zvezi z izvedbo volitev članov državnega 
sveta – predstavnikov funkcionalnih interesov, ki bodo 24. 11. 2022 
 

sklenila: 
 
1. Za poročevalce na sejah Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK), v zvezi z odločanjem o 

vlogah interesnih organizacij, ki se nanašajo na volitve članov državnega sveta – predstavnikov 
funkcionalnih interesov, se  določijo: 

1. delodajalci:     ________________________  
2. delojemalci:    ________________________ 
3. kmetje:     ________________________    
4. obrtniki:     ________________________   
5. samostojni poklici:    ________________________   
6. univerze, visoke in višje šole:  ________________________   
7. za področje vzgoje in izobraževanja:  ________________________ 
8. za področje raziskovalne dejavnosti: ________________________   
9. za področje kulture in športa:   ________________________ 
10. za področje zdravstva:   ________________________ 
11. za področje socialnega varstva:  ________________________   

 
2. Poročevalec opravi preizkus zakonitosti vloženih vlog za prevzeto področje funkcionalnih 

interesov in pripravi ustrezno poročilo ter predlog odločitve za odločanje DVK.  
 

 
B. 

 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 46. člena 
Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: Peter Golob in člani ___________________. 
Sklep je sprejela __________ . 
 
 
       Peter Golob 
       Predsednik 
 
 
 



 

 
 
Številka: 041-115/2022-7 
Datum: 30. 8. 2022 
 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta – 
predstavnikov lokalnih interesov, ki bodo 23. 11. 2022  
 
 

sklenila: 
 

V postopku preizkusa števila elektorjev, ki jih bodo določili občinski in mestni sveti, se za 
najvišje dopustno število elektorjev upoštevajo podatki števila prebivalcev po občinah, ki so 
navedeni v spodnji tabeli. 
 

A. 
 

Tabela:  Podatki o številu prebivalcev po občinah, ki se upoštevajo v postopku preizkusa števila 
elektorjev, ki jih bodo določili občinski in mestni sveti, ter najvišje dopustno število elektorjev.  

 
  (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, stanje 1. 4. 2022) 
 

ZAP. ŠT.  OBČINA 
ŠTEVILO 
PREBIVALCEV 

ŠTEVILO 
ELEKTORJEV 

1 Ajdovščina 19743 4 
2 Ankaran/Ancarano 3293 1 
3 Apače 3541 1 
4 Beltinci 8115 2 
5 Benedikt 2710 1 
6 Bistrica ob Sotli 1362 1 
7 Bled 8225 2 
8 Bloke 1604 1 
9 Bohinj 5603 2 

10 Borovnica 4642 1 
11 Bovec 3175 1 
12 Braslovče 5698 2 
13 Brda 5617 2 
14 Brezovica 12826 3 
15 Brežice 24306 5 
16 Cankova 1756 1 
17 Celje 48727 10 
18 Cerklje na Gorenjskem 7891 2 
19 Cerknica 11675 3 
20 Cerkno 4545 1 
21 Cerkvenjak 2183 1 
22 Cirkulane 2355 1 
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23 Črenšovci 3968 1 
24 Črna na Koroškem 3185 1 
25 Črnomelj 14261 3 
26 Destrnik 2631 1 
27 Divača 4400 1 
28 Dobje 943 1 
29 Dobrepolje 3892 1 
30 Dobrna 2289 1 
31 Dobrova - Polhov Gradec 7843 2 
32 Dobrovnik/Dobronak 1274 1 
33 Dol pri Ljubljani 6324 2 
34 Dolenjske Toplice 3608 1 
35 Domžale 37012 8 
36 Dornava 2893 1 
37 Dravograd 8854 2 
38 Duplek 7019 2 
39 Gorenja vas - Poljane 7650 2 
40 Gorišnica 4194 1 
41 Gorje 2770 1 
42 Gornja Radgona 8464 2 
43 Gornji Grad 2542 1 
44 Gornji Petrovci 2016 1 
45 Grad 2050 1 
46 Grosuplje 21393 5 
47 Hajdina 3886 1 
48 Hoče - Slivnica 11761 3 
49 Hodoš/Hodos 362 1 
50 Horjul 3002 1 
51 Hrastnik 8959 2 
52 Hrpelje - Kozina 4975 1 
53 Idrija 11722 3 
54 Ig 7676 2 
55 Ilirska Bistrica 13371 3 
56 Ivančna Gorica 17606 4 
57 Izola/Isola 16591 4 
58 Jesenice 21765 5 
59 Jezersko 662 1 
60 Juršinci 2503 1 
61 Kamnik 29887 6 
62 Kanal 5218 2 
63 Kidričevo 6545 2 
64 Kobarid 4028 1 
65 Kobilje 531 1 
66 Kočevje 15659 4 
67 Komen 3625 1 
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68 Komenda 6527 2 
69 Koper/Capodistria 53419 11 
70 Kostanjevica na Krki 2450 1 
71 Kostel 671 1 
72 Kozje 3024 1 
73 Kranj 56658 12 
74 Kranjska Gora 7454 2 
75 Križevci 3537 1 
76 Krško 25872 6 
77 Kungota 4921 1 
78 Kuzma 1655 1 
79 Laško 13007 3 
80 Lenart 8583 2 
81 Lendava/Lendva 10346 3 
82 Litija 15726 4 
83 Ljubljana 292494 58 
84 Ljubno 2528 1 
85 Ljutomer 11106 3 
86 Log - Dragomer 3675 1 
87 Logatec 14737 3 
88 Loška dolina 3613 1 
89 Loški Potok 1795 1 
90 Lovrenc na Pohorju 2959 1 
91 Luče 1459 1 
92 Lukovica 6001 2 
93 Majšperk 4024 1 
94 Makole 2038 1 
95 Maribor 112722 23 
96 Markovci 4053 1 
97 Medvode 16839 4 
98 Mengeš 8450 2 
99 Metlika 8461 2 
100 Mežica 3568 1 
101 Miklavž na Dravskem polju 7075 2 
102 Miren - Kostanjevica 5072 2 
103 Mirna 2694 1 
104 Mirna Peč 3097 1 
105 Mislinja 4532 1 
106 Mokronog - Trebelno 3172 1 
107 Moravče 5515 2 
108 Moravske Toplice 5963 2 
109 Mozirje 4421 1 
110 Murska Sobota 18534 4 
111 Muta 3393 1 
112 Naklo 5413 2 
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113 Nazarje 2691 1 
114 Nova Gorica 31888 7 
115 Novo mesto 37685 8 
116 Odranci 1596 1 
117 Oplotnica 4119 1 
118 Ormož 11890 3 
119 Osilnica 325 1 
120 Pesnica 7608 2 
121 Piran/Pirano 18346 4 
122 Pivka 6250 2 
123 Podčetrtek 3655 1 
124 Podlehnik 1833 1 
125 Podvelka 2332 1 
126 Poljčane 4489 1 
127 Polzela 6392 2 
128 Postojna 16820 4 
129 Prebold 5286 2 
130 Preddvor 3798 1 
131 Prevalje 6739 2 
132 Ptuj 23441 5 
133 Puconci 5874 2 
134 Rače - Fram 7772 2 
135 Radeče 4118 1 
136 Radenci 5063 2 
137 Radlje ob Dravi 6174 2 
138 Radovljica 19313 4 
139 Ravne na Koroškem 11219 3 
140 Razkrižje 1241 1 
141 Rečica ob Savinji 2322 1 
142 Renče - Vogrsko 4387 1 
143 Ribnica 9715 2 
144 Ribnica na Pohorju 1134 1 
145 Rogaška Slatina 11472 3 
146 Rogašovci 3116 1 
147 Rogatec 3063 1 
148 Ruše 7101 2 
149 Selnica ob Dravi 4529 1 
150 Semič 3856 1 
151 Sevnica 17624 4 
152 Sežana 13773 3 
153 Slovenj Gradec 16762 4 
154 Slovenska Bistrica 26092 6 
155 Slovenske Konjice 15200 4 
156 Sodražica 2280 1 
157 Solčava 525 1 
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158 Središče ob Dravi 1895 1 
159 Starše 4074 1 
160 Straža 3887 1 
161 Sveta Ana 2319 1 
162 Sveta Trojica v Slov. goricah 2176 1 
163 Sveti Andraž v Slov. goricah 1197 1 
164 Sveti Jurij ob Ščavnici 2826 1 
165 Sveti Jurij v Slov. goricah 2111 1 
166 Sveti Tomaž 2012 1 
167 Šalovci 1371 1 
168 Šempeter - Vrtojba 6156 2 
169 Šenčur 8909 2 
170 Šentilj 8352 2 
171 Šentjernej 7249 2 
172 Šentjur pri Celju 19403 4 
173 Šentrupert 2952 1 
174 Škocjan 3423 1 
175 Škofja Loka 23615 5 
176 Škofljica 11637 3 
177 Šmarje pri Jelšah 10350 3 
178 Šmarješke Toplice 3523 1 
179 Šmartno ob Paki 3348 1 
180 Šmartno pri Litiji 5707 2 
181 Šoštanj 8821 2 
182 Štore 4393 1 
183 Tabor 1709 1 
184 Tišina 3934 1 
185 Tolmin 10929 3 
186 Trbovlje 15888 4 
187 Trebnje 13441 3 
188 Trnovska vas 1381 1 
189 Trzin 3901 1 
190 Tržič 15023 4 
191 Turnišče 3159 1 
192 Velenje 33467 7 
193 Velika Polana 1398 1 
194 Velike Lašče 4571 1 
195 Veržej 1365 1 
196 Videm 5615 2 
197 Vipava 5792 2 
198 Vitanje 2249 1 
199 Vodice 4987 1 
200 Vojnik 9068 2 
201 Vransko 2671 1 
202 Vrhnika 17755 4 
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203 Vuzenica 2644 1 
204 Zagorje ob Savi 16291 4 
205 Zavrč 1497 1 
206 Zreče 6583 2 
207 Žalec 21479 5 
208 Železniki 6679 2 
209 Žetale 1302 1 
210 Žiri 4986 1 
211 Žirovnica 4472 1 
212 Žužemberk 4711 1 

 
 

B. 
 
DVK je sprejela ta sklep na podlagi 12. člena Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 43. člena 
Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20), v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani 
__________________. Sklep je sprejela  soglasno. 
 
 
        Peter Golob 
        Predsednik  



      
 
Številka: 041-115/2022-8 
Datum:   30. 8. 2022         
 
 
 

S K L E P 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo volitev v državni svet, ki bodo 
23. 11. 2022 in 24. 11. 2022, na 39. seji, dne 30. 8. 2022 
 

sprejela: 
 

A. 
 
1. Volilnim komisijam volilnih enot se za izvedbo volitev članov državnega sveta za kritje materialnih 

stroškov, določi akontacija sredstev v višini 2.500,00 evrov. 
 

2. Za materialne stroške se šteje poštnina, pisarniški material, stroški za najem prostora za izvedbo 
volilnega zbora, stroški reprezentance in drugi stroški, ki so nujni za izvedbo volitev. Za reprezentanco 
se šteje npr. voda, sok, kava, slano ali drobno pecivo, sendviči ipd. Volilna komisija volilne enote sme 
izjemoma izdati naročilnico za gostinske storitve v višini 6,00 evrov na člana volilne komisije. Iz 
sredstev za reprezentanco ni dovoljeno kupovati alkoholnih pijač. 
 

3. Na predlog volilne komisije volilne enote lahko direktor Službe DVK odloči o dodatnih sredstvih za 
posamezno volilno komisijo. Predlog mora biti obrazložen.  

 
 

B. 
 
4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 7. in 12. člena Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, 

št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) v zvezi 
s 26. členom 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 sestavi: predsednik dr. Peter Golob in člani _________ 
_________ _______ _________ _______. Sklep je sprejela  soglasno. 

 
 
 
       Peter Golob     
       Predsednik 
 
  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4343
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4128
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0788
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0618
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Številka: 041-116/2022-1 
Datum:  30. 8. 2022 

  
 

R O K O V N I K 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi z izvedbo rednih volitev v občinske svete in 
rednih volitev županov, ki bodo 20. 11. 2022, na 39. seji, 30.8. 2022 

 
sprejela: 

 
A. 
 

Posamezna volilna opravila za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov se 
izvedejo v naslednjih rokih.1 
 
Datum: 5. 9. 2022 
 

Dan: 1. dan ZLV: 28. člen ter Razpis2 
 
OPRAVILO 1: Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za izvedbo 

volilnih opravil. 
        ZVRK: osmi odstavek 23. člena 
 
OPRAVILO 2:  Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih 

upravičencev v posamezni občini oziroma volilni enoti. 
 
OPRAVILO 3:  Občinska volilna komisija javno objavi potrebno število podpisov volivcev za vložitev 

kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane 
občinskega sveta v posamezni volilni enoti.  

 
Datum: 5. 9. do 20. 10. 2022 do 19. ure! 
 

Dan: 1. dan – 46. dan   ZLV: 74. člen 
 (najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja) 
 
OPRAVILO:  Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih 

svetov, skladno z njihovimi pravili.  
 

Skupine volivcev določajo kandidature za župane in liste kandidatov za člane 
občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih. 
 
Volivci – pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter pripadniki 
romskih skupnosti določajo kandidature za izvolitev članov občinskega sveta – 

 
1 Navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo! 
2 Opomba:  
Razpis =  Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 97/22)  
ZLV = Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 

in 93/20 – odl. 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) 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1650
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0618
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predstavnikov narodnih skupnosti in romskih skupnosti z dajanjem podpore na 
predpisanih obrazcih. 

 
Opomba: Glede postopka potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, določanja 

seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov in njihove objave, se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor. 

 
Datum: 12. 9. 2022 
 

Dan: 8. dan      ZLV: 41. člen in  
(najpozneje 7 dni po razpisu)     ZEVP-2: 22. člen 

 
OPRAVILO : Občinske volilne komisije določijo volišča na območju občine (območja in sedeže 

volišč) in to sporočijo pristojnim izpostavam Geodetske uprave Republike Slovenije. 
 
Datum: 15. 9. 2022 
 

Dan: 11. dan       ZLV: tretji odstavek 37. člena 
(najpozneje 10 dni po razpisu volitev) 

 
OPRAVILO:  Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko dajo občinski 

volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter 
njihovih namestnikov. 

 
Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed 
občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini. 

 
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z 
imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi 
kandidatur oz. list kandidatov obvestili pristojno občinsko volilno komisijo o 
morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na 
volišču, za katerega bodo imenovani v volilni odbor. 

 
Datum: 19. 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:  25. 9. 2022 
 

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

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

ga pošlje upravni enoti na območju volišča v pregled v elektronski obliki. 
 
Datum: 5. 10. 2022                                            
 

Dan: 31. 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. 
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Datum: 20. 10. 2022 do 19. ure! 
 

Dan: 46. dan       ZLV: 74. člen 
(najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja)  ZVDZ: 46. člen 

 
OPRAVILO 1:  Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu (do zaključka delovnega časa) 

lahko podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. 
 
       ZLV: prvi odstavek 74. člena 
 
OPRAVILO 2:  Pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatov 

za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja 
(politične stranke, volivci). 

 
Pri posebnih občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature za volitve 
članov občinskih svetov – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti 
oziroma romske skupnosti.  

 
Predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature oziroma liste 
kandidatov občinski volilni komisiji določi predstavnika kandidata oziroma liste 
kandidatov.  

 
ZVRK: drugi odstavek 17. člena 

 
OPRAVILO 3: Predlagatelji list kandidatov za člane občinskega sveta in kandidatur za župana hkrati 

z vložitvijo kandidatur sporočijo tudi podatke o organizatorju volilne kampanje in 
njegovo odgovorno osebo ter podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za 
volilno kampanjo (številko transakcijskega računa, naslov banke in naslov imetnika 
transakcijskega računa). 

 
Datum:  21. 10. 2022  

 
Dan: 47. dan      ZVRK: 2. člen 

 (najprej 30 dni pred dnem glasovanja)     
 

OPRAVILO 1: Začetek volilne kampanje, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja.  
 
Datum: 21. 10.  do 30. 10. 2022  
 
 Dan:  47. do 56. dan          
 (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)  ZLV: drugi odstavek 74. člena 

            ZVDZ:  54. do 59. člen  
                               
OPRAVILO 1: Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o 

potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov, pri čemer je treba 
najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne pomanjkljivosti liste 
kandidatov oziroma kandidature. 

 
Datum: 31. 10. do 4. 11. 2022 
 

Dan: 57. do 61. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena 
(od 20 dni do najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) ZVDZ: 60. člen 

 
OPRAVILO:  Občinske volilne komisije sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v občini oziroma v 

posamezni volilni enoti in seznam potrjenih kandidatur po vrstnem redu, ki se določi z 
žrebom, in sezname kandidatov, o katerih se glasuje.  
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Datum: 4. 11. 2022 
 

Dan: 61. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena 
(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja)  ZVDZ: 61. člen  

        
OPRAVILO 1:  Občinska volilna komisija javno objavi seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov. 
 

ZEVP-2: 17. člen 
 

OPRAVILO 2: Vsak volivec lahko na katerikoli upravni enoti vpogleda v podatke v evidenci volilne 
pravice, ki se o njem vodijo. Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco 
volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Vpogled je mogoč tudi 
prek državnega portala e-uprava.   

 
ZEVP-2: 23. in 26. člen 

 
OPRAVILO 3: 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: 7. 11. 2022 
  

Dan: 64. dan 
(najpozneje 12 dni pred dnem glasovanja)  ZLV: peti odstavek 37. člena  

  
OPRAVILO: Zadnji dan, ko lahko član volilnega odbora obvesti pristojno volilno komisijo o 

sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, o katerem se glasuje na volišču, za 
katerega je imenovan v volilni odbor. 

 
Datum: 9. 11. 2022 
 

Dan: 66. dan       ZLV: 75. člen v zvezi z določbo 
(najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja)   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 občinski 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 potrebno priložiti ustrezno dokazilo. 
 

ZVDZ: četrti odstavek 81. člena 
 
OPRAVILO 2: Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in 

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

 
Datum: 10. 11. 2022 
 

Dan: 67. dan       ZEVP-2: 23. in 26. člen 
(najpozneje 9 dni pred dnem glasovanja)  

 
OPRAVILO: Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih predajo občinskim 

volilnim komisijam. 
 
 
 



5 
 

Datum: 14. 11. 2022 
 

Dan: 71. dan       ZLV: drugi odstavek 47. člena 
(najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja) 
 

OPRAVILO: Predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov 
občinski volilni komisiji oziroma posebni občinski volilni komisiji. 

 
Datum: 15., 16. in/ali 17. 11. 2022 
 
 Dan: 72. do 74. dan      ZLV: 78. člen 

(najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred 
 dnem glasovanja)  

  
OPRAVILO:  Predčasno glasovanje. DVK priporoča občinskim volilnim komisijam, da določijo v 

navedenem roku kot dan predčasnega glasovanja sredo, 16. 11. 2022, torek, 15. 11., 
in/oziroma četrtek, 17. 11. 2022, pa glede na krajevni običaj oziroma potrebe. Volišče 
za predčasno glasovanje mora biti odprto med 7. in 19. uro.  

 
Datum: 16. 11. 2022 
  

Dan: 73. dan       ZLV: 81. člen 
(najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja) 
  

OPRAVILO: Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani 
v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim 
odborom na svojem domu. 

 
Datum: 18. 11. 2022 ob 24. uri 

 
Dan: 75. dan       ZVRK: 2. člen  

                (24 ur pred dnem glasovanja)    
 
OPRAVILO: Zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka. 
 
Datum: 20. 11. 2022 

 
Dan: 77. dan Razpis: Odlok o razpisu 

 
OPRAVILO: Splošno glasovanje. 
 
Datum: 21. 11. 2022  

 
Dan: 78. dan      ZLV: prvi odstavek 89. člena 
(naslednji dan po dnevu glasovanja) 

 
OPRAVILO 1: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji (najpozneje do 12. 

ure) 
 

ZLV: 88. člen 
 
OPRAVILO 2: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti. 
 
Datum: 22. 11. 2022 do 12. ure 
 

Dan: 79. dan      ZLV: 107. člen  
(drugi dan po dnevu glasovanja) 
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OPRAVILO: Če noben kandidat za župana ni dobil večine glasov in se mora opraviti drugi krog 
volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, občinska volilna komisija pošlje 
ugotovitveni sklep Državni volilni komisiji do 12. ure na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si.  

 
Datum: 26. 11. 2022 
 

Dan: 83. dan 
(najpozneje 6. dan po dnevu glasovanja)   ZLV: 90. člen 

 
OPRAVILO: Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu, 

Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.  
 
Datum: 5. 12. 2022  
 

Dan: 92. dan 
(najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja)  ZVRK: peti odstavek 17. člena 

 
OPRAVILO 1: DVK in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati 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: 20. 3. 2023 
 

 Dan: (najpozneje štiri mesece po dnevu glasovanja)   ZVRK: prvi odstavek 16. člena   
 
OPRAVILO 1: Organizator volilne kampanje zapre poseben transakcijski račun. 
 
 
Datum: 4. 4. 2023 
 
              Dan: (najpozneje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa)      

                                                                                                                  
ZVRK: Peti odstavek 18. člena  

  
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 nadaljnjem besedilu: AJPES) preko spletnega 
portala AJPES. 

 
 

 
B. 

 
DVK bo na podlagi tretjega odstavka 107. člena ZLV razpisala drugi krog volitev župana v primerih, 
kjer bo to potrebno, za nedeljo, 4. 12. 2022.  
 
 

C. 
 
Roki, ki veljajo za izvedbo volitev članov občinskih svetov, se uporabljajo tudi pri izvedbi volitev v 
svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, če sta z aktom župana kot dan razpisa volitev, s katerim 
začnejo teči roki za volilna opravila, in dan glasovanja, ista, kot je to določeno z aktom predsednika 
Državnega zbora RS o razpisu volitev. 
 
 

mailto:gp.dvk@dvk-rs.si
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D. 
 
DVK je sprejela ta rokovnik na podlagi 40. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 46. člena Poslovnika Državne 
volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in  člani 
__________________.  Rokovnik je sprejela ___________. 
 
        
                                                                                         Peter Golob 
       Predsednik 
 
 



 
 
Številka: 041-1/2022-100 
Datum:   30. 8. 2022 
 
 

S K L E P 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo rednih volitev v občinske svete in redne 
volitve županov, na 39. seji, dne 30. 8. 2022 
 

sklenila: 
 

A.  
 

1. Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v sestavi: 
 

− Predsednica: Mirjana Klobasa, Cvetlična 5, 9252 Radenci 
− Namestnica predsednice: Nastja Dolamič, Cven 6 C, 9240 Ljutomer. 
 
− Član: Franc Vrzel, Rožički vrh 82, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 
− Namestnik člana: Srečko Hecl, Ženik 9, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 
− Član: Ivan Fras, Sovjak 87 F, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 
− Namestnik člana: David Korošak, Kraljevci 29 A, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 
 
− Član: Marjan Ljubec, Kokolajnščak 1 B, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 
− Namestnica člana: Francka Lavrenčič, Jamna 10 D, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 

 
2. Občinska volilna komisija se imenuje za izvedbo rednih volitev v občinski svet in župana v letu 

2022. 
 
 

B. 
 

DVK je sprejela ta sklep na podlagi 3. odstavka 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 35. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 37. 
člena Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – 
odl. US, 23/17 in 29/21), v sestavi: predsednik Peter Golob in člani ……….., …………,………. , ……….. in 
…………... Sklep je sprejela soglasno. 
 
 
                        Peter Golob 
                                                                           Predsednik 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2904
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0618
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