
OBVESTILO ZA JAVNOST O DOKUMENTIH IN SKLEPIH, SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI DVK

Državna  volilna  komisija  je  na  16.  redni  seji,  v  četrtek,  10.  februarja  2022,  sprejela  več  aktov,
potrebnih  za  izvedbo državnozborskih  volitev,  ki  bodo 24.  aprila  2022:  rokovnik  volilnih  opravil,
navodila za delo okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot, sklep o določitvi volišč na
diplomatsko konzularnih predstavništvih, sklep po določitvi in vsebini glasovnice, sklep o določitvi in
vsebini  uradne  prazne  glasovnice,  navodila  o  ugotavljanju  izida  glasovanja  po  uradnih  praznih
glasovnicah,  dopolnitve  pravilnika  o  določitvi  meril  in  kriterijev  za  določitev  višine  nadomestil  in
povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na
volitvah, ter sklep o določitvi višine akontacije volilnim komisijam.

Med ključnimi datumi,  opredeljenimi v rokovniku volilnih  opravil,  velja izpostaviti zlasti naslednje
(navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo):

· 14. februar: začetek rokov za izvedbo volilnih opravil;
· 14. februar do 24. marec: politične stranke določajo kandidatne liste, volivci s podpisi izrazijo

podporo posameznim listam, mogoče je vlaganje kandidatur (s podpisi volivcev ali najmanj 
treh poslancev);

· 9. marec: organizator volilne kampanje mora odpreti poseben transakcijski račun za 
financiranje kampanje;

· 24. marec: opolnoči se izteče rok za vložitev kandidatnih list na volilne komisije volilnih enot; 
zadnji dan, ko se lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov; kandidati za poslance so 
DVK dolžni sporočiti tudi organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega 
transakcijskega računa za volilno kampanjo;

· 24. marec: začetek volilne kampanje;
· 24. marec: volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko DVK sporočijo, da želijo 

glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu;
· 3. april: volilne komisije volilnih enot sestavijo seznam potrjenih list kandidatov v volilni enoti

po vrstnem redu, ki se določi z žrebom, in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v 
posameznih volilnih okrajih;

· 8. april: DVK javno objavi seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o
katerih se glasuje v posameznih okrajih ter sezname kandidatur za volitve poslancev 
narodnosti;

· 8. april: državljani lahko vpogledajo v volilne imenike in zahtevajo popravke na volilni enoti;
· 8. april: MNZ izda volilne karte za glasovanje po pošti iz tujine za državljane Republike 

Slovenije, ki so prijavili stalni naslov v tujini po 18.2.2022;
· 13. april: oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko 

okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo 
tudi invalidi. Ti lahko po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo DVK;

· 19., 20. in 21. april: predčasno glasovanje na posebnih voliščih za predčasno glasovanje (od 
7. do 19. ure);

· 20. april: volivci, ki želijo glasovati na volišču v drugem okraju, morajo to sporočiti okrajni 
volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Volivci, ki se zaradi bolezni ne 
morejo osebno zglasiti na volišču, pa lahko sporočijo okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati
na svojem domu. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa želijo glasovati na 
volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji ali DVK;

· 22. april: zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka;
· 24. april: splošno glasovanje;
· 25. april: okrajne volilne komisije ugotavljajo izid glasovanja po pošti iz Slovenije;
· 2. maj: ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine;
· 3. do 10. maj: postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava končnega 

poročila o izidu državnozborskih volitev;



· 9. maj: DVK posreduje podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču; 
organizatorji kampanje morajo odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine;

· 24. avgust: organizatorji volilne kampanje morajo zapreti transakcijske račune za volilno 
kampanjo;

· 8. september: organizatorji kampanje morajo najpozneje v 15 dneh po zaprtju 
transakcijskega računa predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje AJPES.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije je DVK sprejela dopolnitve pravilnika, s katerim je določila
višino dodatka k nadomestilom za člane volilnih organov. Dodatek za delo v volilnih komisijah bo višji
za  10  odstotkov,  dodatek  za  delo  v  volilnih  odborih  pa  za  25  odstotkov.  To  pomeni,  da  bosta
predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora po novem prejela 73,98 evra izplačila (14,80
evra več kot doslej), člani volilnih odborov in njihovi namestniki pa 62,60 evra izplačila (12,52 evra
več kot doslej). Predsednik, namestnik predsednika ter tajnik volilne komisije volilne enote bodo v
skladu z novim pravilnikom odslej upravičeni do izplačila 1.251,91 evra v bruto znesku, člani volilne
komisije in njihovi namestniki pa do izplačila 476,92 evra v bruto znesku.


