Številka: 040-15/2022-1
Datum: 7. 2. 2022

Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)

SKLICUJEM
16. redno sejo Državne volilne komisije,
ki bo v četrtek, 10. 2. 2022 ob 13.00 uri
v Protokolarnem objektu Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj.
Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 14. seje Državne volilne komisije
- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom.
2. Predlog zapisnika 15. seje Državne volilne komisije
- Predlog zapisnika boste prejeli naknadno.
3. Predlog Rokovnika volilnih opravil
- Predlog rokovnika ste prejeli z vabilom.
4. Predlog Navodila za delo okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot
- Predlog navodila ste prejeli z vabilom.
5. Predlog Sklepa o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
6. Predlog Sklepa o določitvi in vsebini glasovnice
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
7. Predlog Sklepa o določitvi in vsebini uradne prazne glasovnice
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
8. Predlog Navodila o ugotavljanju izida glasovanja po uradnih praznih glasovnicah
- Predlog Navodila ste prejeli z vabilom.
9. Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije volilnim komisijam
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom
10. Razno
Člane in namestnike članov naprošam, da Službo državne volilne komisije, na podlagi 21. člena
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.
Vse udeležence prosim, da na seji spoštujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne
maske. Za udeležbo na seji je obvezno izpolnjevanje PCT pogoja.

Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo.
Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika
Vabljeni:
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije
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Številka:
Datum:

ZAPISNIK

14. seje Državne volilne komisije
Kraj, čas:
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Seja je bila opravljena 3. 2. 2022 v prostorih Protokolarnega objekta Brdo pri Kranju
med 13. in 16:30 uro.
Brigita Domjan Pavlin, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Miroslav
Pretnar, Drago Zadergal, Terezija Trupi, dr. Janez Pogorelec, Iztok Majhenič in
Ivana Grgić.
Ksenija Vencelj
Dušan Vučko, Nina Mujagič, Kristina Klinc, Tina Hrastnik (Služba državne volilne
komisije).

Sejo je vodila namestnica predsednika Državne volilne komisije Brigita Domjan Pavlin.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije
Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu
Odločitve o načinu glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VKVE – 1000 Kranj
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VKVE – 3000 Ljubljana Center
Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER
Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 LENDAVA
Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7
Razno
A.

K dnevnemu redu:
Namestnica predsednika DVK je predlagala razširitev dnevnega reda z naslednjo točko:
14. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska Sobota
Točka Razno postane 15. točka dnevnega reda.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije
Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu
Odločitve o načinu glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VKVE – 1000 Kranj
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VKVE – 3000 Ljubljana Center
Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 LENDAVA
Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – Maribor
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7
Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska Sobota
Razno

Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
B.
K točki 1: Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije
Sprejeti sklep:
Sprejme in potrdi se Zapisnik 10. seje Državne volilne komisije, ki je bila 7. 9. 2021.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 2: Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu
Sprejeti sklep:
Na podlagi 83. člena ZVDZ 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
Izid glasovanja:
ZA: Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal
PROTI: /
K točki 3: Predlog sklepa o načinu glasovanja volivcev, ki so v karanteni ali izolaciji
Sprejeti sklepi:
1. Državna volilna komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da na podlagi na seji izraženega
mnenja predstavnika Ministrstva za zdravje, za volivce, ki so na dan glasovanja v karanteni,
z ustreznim aktom določi izjemo za uresničevanje aktivne volilne pravice po 2. točki izreka
tega sklepa.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
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2. Volivci, ki so na dan glasovanja v karanteni, lahko, ob doslednem upoštevanju zaščitnih
ukrepov, glasujejo na rednih voliščih in voliščih »Omnia« v času odprtja volišč med 7. in 19.
uro. Zaščitne ukrepe bo DVK določila v dogovoru z NIJZ.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
3. Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo:
a. po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ pod pogojem, da so v
izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni
komisiji o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o
pozitivnem testu)
b. po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ pod pogojem, da so v izolaciji
najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni komisiji o tem
priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
4. O drugih možnih načinih glasovanja volivcev, ki so v izolaciji, bo DVK razpravljala in odločala
na eni izmed prihodnjih sej, najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na volitvah poslancev v
državni zbor 24. 4. 2022.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, , Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: Šuligoj
K točki 4: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VK VE 1000 Kranj
Sprejeti sklep:
Dolžnosti namestnika predsednika Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se razreši Peter Rudolf.
Za preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se za namestnico
predsednika imenuje sodnica Marjeta Dvornik
Izid glasovanja:
ZA: Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal
PROTI: /
K točki 5: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članice VK VE 3000 Ljubljana Center
Sprejeti sklep:
Dolžnosti članice Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana Center se razreši Kristina Klinc. Za
preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana Center se za članico imenuje
sodnica Daša Pogorevc Filipič
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
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K točki 6: . Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER
Sprejeti sklep:
V volilno komisijo posebne volilne enote 9000 Koper se imenujejo:
Za predsednico Meri Mikac, za namestnico predsednice Sabina Vrčon, za člane Valter Antolović,
Vita Valenti, Selene Mujanović ter za namestnike članov Noemi Stancich, Milena Rakar in Dario Krmac.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 7: Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 Lendava
Sprejeti sklep:
V volilno komisijo posebne volilne enote 10000 Lendava se imenujejo:
za predsednika Milan Regvat, za namestnico predsednika Darinka Pušenjak, za članice Milena
Pečovnik, Alexandra Feher Horváth, Vesna Marton ter za namestnice članic Lidija Kreft, Izabela
Gyurkač in Rozalija Gönc
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
Sprejeti sklep:
V volilni komisiji posebne volilne enote 10000 – Lendava za volitve poslanca madžarske narodne
skupnosti se za tajnico imenuje Doris Kocon, za namestnici tajnice se imenujeta Kornelia Šemen in
Suzana Kramberger Horvat.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 8: Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna
Sprejeti sklep:
V volilni komisiji volilne enote – 2000 Postojna se za namestnico tajnika imenuje Milena Milić.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /

K točki 9: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale
Sprejeti sklep:
V okrajni volilni komisiji – 4010 Domžale 1 se dolžnosti namestnice tajnice razreši Erika Jeraj in se za
namestnico tajnice imenuje Katja Uranič.
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Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 10: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor
Sprejeti sklep:
V volilni komisiji volilne enote – 7000 Maribor se dolžnosti namestnice tajnice razreši Sandra Marčič in
se za namestnico tajnice imenuje Mateja Vaner
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 11: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor
Sprejeti sklep:
V okrajni volilni komisiji – 7005 Maribor 1 se dolžnosti tajnice razreši Mateja Vaner in se za tajnico
imenuje Doris Fras.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 12: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 –
Maribor
Sprejeti sklep:
V okrajni volilni komisiji – 7010 Maribor 6 se razreši dolžnosti tajnice Vida Kočevar in dolžnosti
namestnika tajnice Tilen Topolnik. Za tajnico se imenuje Janja Klenovšek in za namestnika tajnice Matija
Gomboc
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 13: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7
Sprejeti sklep:
Mirjani Klobasa funkcija predsednice Okrajne volilne komisije – 7011 Maribor 7 preneha z dnem
18.1.2022. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije – 7011 Maribor 7 se za predsednika
imenuje sodnik Tomaž Rudi Klenovšek.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
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K točki 14: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska
Sobota
Sprejeti sklep:
V okrajni volilni komisiji – 8004 Murska Sobota 1 se dolžnosti namestnice tajnice razreši Milena
Kocuvan in se za namestnika tajnice imenuje Matej Jeneš.
Izid glasovanja:
ZA:

Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal

PROTI: /
K točki 15: Razno
Drago Zadergal je izpostavil, da je že pred sejo poslal predlog, da se razjasni način zaposlitve
tiskovnega predstavnika DVK, meni, da je z zaposlitvijo osebe, ki je jasno izrazila svojo politično
pripadnost okrnjen videz nepristrankosti organa. Dr. Kambič se z mnenjem Zadergala strinja in predlaga,
da se o tem razpravlja, sploh pa glede na to, da je bil dan očitek tudi s strani medijev. Poudaril je predlog,
da se razprava o tej zaposlitvi uvrsti kot točka za naslednjo sejo. DVK mora gledati na integriteto, na
ugled, pri čemer se ne izpostavlja vprašanje o strokovnosti gospe, ki je zaposlena v službi. Okoliščine
so take da vzbujajo zelo utemeljeno pričakovanje da bo javnost to dojela kot nekaj slabega
Direktor je pojasnil razloge za zaposlitev in postopek javnega natečaja.
Dr. Pogorelec je podal mnenje, da je direktor popolnoma samostojen pri izbiranju svojih sodelavcev.
DVK mu ne more sugerirati koga naj zaposli oz. ne zaposli, vsak direktor bo zaposlil človeka s katerim
bo lahko sodeloval, mogoče človeka ki ga pozna. Če je oseba član politične stranke ne more biti to
razlog za strokovno diskvalifikacijo. Pomembno je, da se bo to delo, ki bo zahtevno, kvalitetno opravilo,
sam sicer nima dvoma. Če ima DVK zaupanje v direktorja potem mora zaupati tudi v njegov izbor. Z
mnenjem dr. Pogorelca se je strinjal tudi Mitja Šuligoj in dodal, da DVK ima pravico imenovati direktorja,
ki je pristojen za delo službo, kar pomeni, da DVK nima pristojnosti pri zaposlovanju uslužbencev v
službi.
Drago Zadergal je pripomnil, da težava ni v tem, da je zaposlena T. Hrastnik, temveč videz
nepristranskosti organa, če se o tem ne želi razpravljati potem očitno se ne zagotavlja videz
nepristranskosti. Strinjal se je, da se ne sme diskriminirati oseb ki so javno izrazile politično pripadnost,
da pa je potrebno slediti načelom, da se ne krši videz nepristranskosti organa.
dr. Kambič se je strinjal, da politična opredelitev ne sme biti pred strokovnostjo. Pomemben pa je videz
nepristranskosti organa in ker je tudi med člani DVK različna razlaga občutljivosti problema predlaga,
da se ugotovi kdo meni da je videz nepristranskosti organa prizadet in kateri člani menijo, da ta videz ni
prizadet.
Državna volilna komisija glede tega ni posebej odločala.
Seja zaključena ob 16.30 uri

Zapisala: Nina Mujagić
Pomočnica direktorja

Dušan Vučko
Direktor
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Številka: 041-5/2022-3
Datum: 10. 2. 2022
Na podlagi 37. člena 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) je Državna
volilna komisija (v nadaljevanju DVK) na xx. seji 10. 2. 2022 sprejela

ROKOVNIK

za izvedbo volilnih opravil za volitve poslancev v državni zbor,
ki bodo 24. aprila 2022
Opomba:
Odlok =
ZVDZ =

Odlok o razpisu volitev v Državni zbor RS (Uradni list, št. 25/18)
Zakon 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)
ZEVP-2 = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
ZVRK =
Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS,
št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
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)
Posamezna volilna opravila za izvedbo volitev poslancev v državni zbor se izvedejo v
naslednjih rokih (navedeni so skrajni roki za posamezno opravilo!):
A.
Datum: 14. 2. 2022
Dan: 1. dan

ZVDZ: 16. člen ter Odlok

OPRAVILO: Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki
za izvedbo volilnih opravil.
____________________________________________________________________
Datum: 14. 2. 2022 do 24. 3. 2022
Dan: 1. dan – 18. dan
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: 54. člen
Navodilo:

OPRAVILO: Politične stranke določajo liste kandidatk in kandidatov (v nadaljevanju:
liste kandidatov) za volitve poslank in poslancev (v nadaljevanju:
poslancev) v državni zbor skladno z njihovimi pravili.
Volivci določajo liste kandidatov za volitve poslancev v državni zbor z
dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.
Volivci – pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
določajo kandidature za izvolitev poslancev – predstavnikov narodnih
skupnosti z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.
Datum: 15. 2. 2022
Dan: 2. dan

ZVDZ: 45. člen

OPRAVILO: DVK na podlagi podatkov, ki jih posreduje Ministrstvo za notranje
zadeva, najpozneje dan po dnevu, ki je določen za začetek volilnih
opravil, na svojih spletnih straneh objavi število volivcev – pripadnikov
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih
volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske
narodne skupnosti.
Datum: 18. 2. 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 imajo stalni naslov v tujini.
____________________________________________________________________
Datum: 21. 2. 2022
Dan: 8. dan
(najkasneje 7 dni po razpisu)

ZEVP-2: 22. člen
ZVDZ: 39. člen

OPRAVILO : Okrajne volilne komisije določijo volišča na območju okraja (območja in
sedeže volišč) in to sporočijo Geodetski upravi Republike Slovenije in
DVK.
Datum: 28. 2. 2022
Dan: 15. dan
(najkasneje 14 dni po razpisu volitev)

ZEVP-2: drugi odstavek 22. člena

OPRAVILO : Geodetska uprava Republike Slovenije uskladi območja volišč v
registru prostorskih enot.

Datum: 1. 3. 2022
Dan: 16. dan
(najkasneje v 15. dneh po razpisu)

ZVDZ: tretji odstavek 41. člena

OPRAVILO : Politične stranke lahko okrajni volilni komisiji dajo svoje predloge za
imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih
namestnikov.
Datum: 4. 3. 2022
Dan: 19. dan
(najkasneje 20 dni po razpisu volitev)

ZEVP-2: 22. člen

OPRAVILO 1: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno volišče splošni
volilni imenik in ga pošlje upravni enoti v pregled v elektronski obliki.
ZEVP-2: 25. člen
OPRAVILO 2: Ministrstvo za notranje zadeve sestavi za posamezno državo v tujini
posebni volilni imenik in ga pošlje diplomatskim predstavništvom
oziroma konzulatom Republike Slovenije v pregled v elektronski obliki.
Datum: 9. 3. 2022
Dan: 24. dan
(najkasneje 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: 24. 3. 2022
Dan: 39. dan
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: 46. člen

OPRAVILO 1: Zadnji dan, ko se na pristojni upravni enoti (do zaključka delovnega
časa) lahko podpiše obrazec podpore listi kandidatov in ko se pri
službi državnega zbora lahko podpiše obrazec podpore poslanca listi
kandidatov politične stranke.
ZVDZ: 51. in 54. člen
OPRAVILO 2: Liste kandidatov je treba vložiti neposredno pri volilni komisiji volilne
enote (do 24. ure).
OPRAVILO 3: Podpisi poslancev, dani na predpisanih obrazcih, s katerimi se
podpirajo liste kandidatov političnih strank, se predložijo DVK (do 24.
ure).

ZVRK: prvi odstavek 17. člena
OPRAVILO 4: Kandidati za poslance so dolžni DVK 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).
ZVDZ: drugi odstavek 82. člena
OPRAVILO 5: 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 v tujini, na katerem
bo na dan glasovanja odprto volišče.
ZVRK: 2. člen
OPRAVILO 6: Začetek volilne kampanje, ki se mora končati najkasneje 24 ur pred
dnem glasovanja.
Datum: 24. 3. do 3. 4. 2022
Dan: 39. do 49. dan
(najkasneje 20 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: 54. do 59. člen

OPRAVILO 1: Postopek preizkusa zakonitosti vloženih list kandidatov ter izdaja
odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi list kandidatov, pri čemer je treba
najpozneje v roku treh dni odpraviti morebitne formalne
pomanjkljivosti liste kandidatov.
ZVDZ: 60. člen
OPRAVILO 2: 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.
Datum: 8. 4. 2022
Dan: 54. dan
(najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja) ZVDZ: 61. člen
OPRAVILO 1: DVK javno objavi na svojem spletnem mestu seznam list kandidatov
po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v
posameznih volilnih okrajih ter sezname kandidatur za volitve
poslancev narodnih skupnosti. Seznami se objavijo tudi v
nenaslovljeni publikaciji, ki se pošlje na vsa gospodinjstva v Sloveniji.
ZEVP-2: 17. člen

OPRAVILO 2: 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. 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 euprava.
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.
ZEVP-2: 35. člen
ZVDZ: 82. člen
OPRAVILO 4: MNZ po uradni dolžnosti izda volilne karte za glasovanje po pošti iz
tujine še za državljane Republike Slovenije, ki so prijavili stalni naslov v
tujini po 18.2.2022.
Datum: 13. 4. 2022 do 24. ure
Dan: 59. dan
(najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: drugi odstavek 81. člen

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 potrebno 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: 15. 4. 2022
Dan: 61. dan
(najkasneje 9. dan pred dnem glasovanja) ZEVP-2: 23. in 26. člen
OPRAVILO 1: Upravne enote volilne imenike potrdijo s podpisom in žigom ter jih
predajo okrajnim volilnim komisijam.
OPRAVILO 2: Ministrstvo za notranje zadeve posebne volilne imenike potrdi s
podpisom in žigom ter jih preda ministrstvu za zunanje zadeve
oziroma okrajnim volilnim komisijam.
OPRAVILO 3: Ministrstvo za zunanje zadeve pošlje volilne imenike na vsa
diplomatska predstavništva in konzulate Republike Slovenije v tujini,
na katerih bo potekalo glasovanje.
Datum: 18. 4. 2022
Dan: 64. dan
(najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: drugi odstavek 31. člena

OPRAVILO 1: Predstavnik liste kandidatov sporoči okrajni volilni komisiji seznam
zaupnikov na voliščih in zaupnika pri okrajni volilni komisiji.
Predstavnik kandidature za volitve poslancev narodnosti, lahko
predloži seznam zaupnikov volilni komisiji volilne enote.
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 13. 4. 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 potrebno priložiti ustrezno
dokazilo.
Datum: 19., 20. in 21. 4. 2022 (od 7. do 19. ure)
Dan: 65., 66. in 67. dan
(ne prej kot 5 dni pred dnevom glasovanja in ne kasneje kot 2 dni pred
dnevom glasovanja)
ZVDZ: 69. člen
OPRAVILO: Predčasno glasovanje na voliščih za predčasno glasovanje 1.
1

Sedeži volišč za predčasno glasovanje bodo najkasneje 8. 4. 2022 objavljeni na spletnem mestu DVK.

Datum: 20. 4. 2022 do 24. ure
Dan: 66. dan
(najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja)

ZVDZ: 79. a in 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«) 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
potrebno priložiti ustrezno zdravniško potrdilo.
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: 22. 4. 2022 ob 24. uri
Dan: 68. dan
(24 ur pred dnem glasovanja)
OPRAVILO:

ZVRK: 2. člen

Zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka.

Datum: 24. 4. 2022
Dan: 70. dan
VSEBINA:

Odlok o razpisu

Splošno glasovanje.

Datum: 25. 4. 2022 po 12. uri
Dan: 71. dan
VSEBINA:

ZVDZ: 87. člen

Okrajna volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti, ki je
prispela z območja Republike Slovenije.

Datum: 2. 5. 2022 po 12. uri
Dan: 78. dan
(8. dan po dnevu glasovanja)
VSEBINA:

ZVDZ: 87. člen

Okrajna volilna komisija in DVK ugotavljata izid glasovanja po pošti iz
tujine.

Datum: od 3. 5. 2022. do 10. 5. 2022
Dan: 79. – 86. dan
VSEBINA:

ZVDZ: 87. do 98. člen

Postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja, priprava in objava
zapisnika o ugotovitvi končnega izida volitev v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Datum: 9. 5. 2022
Dan: 85. dan
(najpozneje 15 dni po dnevu glasovanja)
OPRAVILO 1: DVK posreduje podatke
Računskemu sodišču.

o

ZVRK: peti odstavek 17. člena
organizatorjih

volilne

kampanje

ZVRK: prvi odstavek 11. člena
OPRAVILO 2: Organizator volilne kampanje mora odstraniti vse svoje plakate in
druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest.
Datum: 24. 8. 2022
Dan: 192. dan
(najkasneje v 4. mesecih po
dnevu glasovanja)

ZVRK: prvi odstavek 16. člena

OPRAVILO: Organizator volilne kampanje je dolžan zapreti posebni transakcijski
račun za volilno kampanjo.
Datum: 8. 9. 2022
Dan: 207. dan
(najpozneje v 15. dneh po zaprtju
posebnega TR)

ZVRK: prvi 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 je sprejela ta rokovnik na podlagi 37. člena ZVDZ v sestavi: namestnica
predsednika Brigita Domjan Pavlin in člani …………, ……………, …………….,
……………, ter ………… Rokovnik je sprejela ……………….

Pregledal: Dušan Vučko 29. 11. 2021

Številka: 041-5/2022-3
Datum: 10. 2. 2022

NAVODILO
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev poslancev v
državni zbor
sprejela:
Za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev poslancev v državni zbor, ki bodo v nedeljo, 24. 4.
2022, in enotne uporabe določb 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) naslednja strokovna navodila, usmeritve in priporočila:
I.
1. Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 00/22) razpisal redne volitve poslank in poslancev
(v nadaljnjem besedilu: poslanci) v Državni zbor Republike Slovenije.
2. Za dan glasovanja je določena nedelja, 24. 4. 2022. Roki za volilna opravila začnejo teči
v ponedeljek, 14. 2. 2022.
3. Volitve poslancev v državni zbor ureja ZVDZ.
4. Volitve poslancev v državni zbor vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po ZVDZ, in
sicer DVK, volilne komisije volilnih enot (v nadaljnjem besedilu VKVE), okrajne volilne
komisije (v nadaljnjem besedilu OVK). Glasovanje na voliščih in ugotavljanje izida
glasovanja na voliščih vodijo volilni odbori.
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 v državni zbor, ki ga je 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 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
21. 2. 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.
2.3. V primeru, da je morala OVK zaradi spoštovanja določbe 79.a člena ZVDZ 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 določi volišče za predčasno glasovanje v skladu s sklepom DVK, št. ……………..
z dne 9. 2. 2002
2.7. OVK sklep o določitvi takoj pošlje DVK in ga javno objavi na sedežu okrajne volilne
komisije.
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). Zaradi izvedbe volitev v posebnih okoliščinah, ki so povezane s
preprečevanjem širjenja okužbe z virusom Covid-19, pa lahko OVK imenuje v volilni
odbor 10 članov (predsednika in štiri člane 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 1. 3. 2022.
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 najkasneje v
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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 predčasnih volitev poslancev v državni
zbor, ki so bile 3. 6. 2018, in sicer OVK pri imenovanju upošteva naslednje zaporedje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
LISTA MARJANA ŠARCA - LMŠ
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC
LEVICA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI - NSi
STRANKA ALENKE BRATUŠEK - SAB
DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

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 upošteva vrstni red predlagatelja.
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.
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.
3.11. Če OVK dobi več predlogov kvalificiranih predlagateljev kot mest v volilnem odboru (7
ali več), ne sme izločiti predlagateljev, ki so v točki 3.5. navedeni pod zaporednimi
številkami od 1 do 9. Neimenovane kandidate lahko imenuje kasneje v primeru
odpovedi članstva v posameznem volilnem odboru zaradi odrejene karantene ali
izolacije že imenovanih članov volilnega odbora.
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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 posebnega Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARSCoV-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, 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 izvajajo VKVE in DVK. Kandidate za poslance lahko, po
postopku in na način, kot ga določa VII. poglavje ZVDZ, predlagajo politične stranke in
volivci.
5.2. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenim z njenimi pravili. Lista
kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.
5.2.1. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če njene liste
kandidatov podprejo s podpisi najmanj trije (3) poslanci državnega zbora.
Podpisi poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo DVK.
5.2.2. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti, če listo
kandidatov določijo člani politične stranke, ki imajo volilno pravico in stalno
prebivališče v volilni enoti, in če listo kandidatov podpre s podpisi najmanj
petdeset (50) volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.
5.2.3. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v posamezni volilni enoti tudi v
primeru, če lista kandidatov ni določena na način iz prejšnje točke, ob pogoju,
da listo kandidatov podpre s podpisi najmanj sto (100) volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti.
5.3. Dvoje ali več političnih strank lahko predloži skupno kandidatno listo.
5.4. Volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem. V posamezni volilni enoti lahko določi
listo kandidatov s podpisi skupina najmanj tisoč (1.000) volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti.
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5.5. Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.
5.6. Podpora s podpisi se daje od 14. 2. 2022 do vključno 24. 3. 2022 na obrazcih, ki jih
določa Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah
poslank in poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 13/18).
5.7. Lista kandidatov mora biti sestavljena po določbah 51., 52., 53. in 53.a člena ZVDZ.
5.7.1. Predlog liste kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, ime
predlagatelja, ime liste, osebne podatke kandidatov – ime, priimek, rojstni
podatki, EMŠO, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni
naslov in delo, ki ga opravlja, in stalno prebivališče ter ime, priimek in naslov
stalnega prebivališča predstavnika liste. Listi morajo biti priložena pisna
soglasja kandidatov, da sprejemajo kandidaturo, in z zakonom določeno
najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih.
5.7.2. Na listi kandidatov noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od
skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi. To ne velja za
kandidatne liste, na katere so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke, pri
čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni trije kandidati oziroma
kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spolov. Pri osebnih podatkih
kandidatov je potrebno navesti oznako, katerega spola je kandidat (moški – M,
ženska – Ž).
5.8. Listi kandidatov je treba priložiti soglasje kandidatov, pri čemer je soglasje
posameznega kandidata nepreklicno. Če gre za listo ene politične stranke, mora biti
priložen tudi zapisnik o določitvi liste kandidatov, seznam udeležencev pri delu organa,
ki je določil listo kandidatov politične stranke (v nadaljevanju: lista prisotnih), in pravila
politične stranke, po katerih je bila lista določena. Če gre za listo dveh ali več političnih
strank, morata biti priložena zapisnik, lista prisotnih in pravila vsake od predlagateljic.
5.9. Lista kandidatov se vloži neposredno pri tisti VKVE, na katero se lista kandidatov
nanaša. Listi kandidatov je treba priložiti (razen v primeru iz točke 5.2.1. tega navodila)
tudi z ZVDZ določeno najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih.
5.10. Liste kandidatov morajo biti neposredno vložene najkasneje trideset dni pred dnem
glasovanja, torej 24. 3. 2022 do 24. ure. Listo kandidatov, ki se predloži VKVE po
izteku roka, se zavrne.
6. Postopek potrjevanja list kandidatov
6.1. Po vložitvi liste kandidatov je potrebno listo kandidatov preizkusiti in nato odločiti, ali se
lista kandidatov potrdi ali zavrne. VKVE mora svoje naloge opraviti čim prej, po
možnosti pred iztekom rokov, določenih v rokovniku volilnih opravil za volitve v državni
zbor.
6.2. Listo kandidatov, ki je vložena pravočasno, VKVE takoj preizkusi, ali je sestavljena in
določena v skladu z zakonom. VKVE ob predložitvi ugotovi, ali je vloga popolna in ali
so listi kandidatov priložene vse priloge, ki jih določa 51. člen ZVDZ.
6.3. Če VKVE ugotovi formalne pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti, zahteva od
predlagatelja, da jih čim prej, najkasneje pa v treh (3) dneh odpravi. Če formalne
pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, volilna komisija listo kandidatov zavrne.
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6.3.1. VKVE je pri preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur še posebej pozorna na
dosledno spoštovanje drugega in tretjega odstavka 43. člena ZVDZ oziroma
5.2.2. in 5.2.3. točke tega navodila. VKVE mora na podlagi pravil politične
stranke, liste prisotnih in zapisnika o določitvi liste kandidatov preveriti, ali so pri
določanju liste kandidatov sodelovali (odločali) člani, ki imajo volilno pravico in
stalno prebivališče v volilni enoti, za katero se vlaga lista kandidatov, ter, ali je
lista kandidatov podprta z ustreznim številom volivcev.
6.3.2. VKVE je pri preizkusu zakonitosti vloženih kandidatur pozorna tudi na določbo
52. člena ZVDZ ki se nanaša na uporabo znaka politične stranke in določitev
imena skupne liste, če listo kandidatov določi dvoje ali več političnih strank. Ime
liste kandidatov, ki jo je vložila politična stranka, je ime politične stranke.
Sestavni del imena liste je lahko tudi skrajšano ime stranke ali kratica njenega
imena. Imenu liste se lahko doda simbol oziroma znak stranke.
6.3.3. Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, določijo ime
skupne liste, pri čemer mora biti razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več
političnih strank. V tem primeru dvoje ali več političnih strank lahko določi tudi
znak oz. simbol skupne liste kandidatov.
6.4. VKVE na podlagi predloženih podatkov kandidatov in predstavnika liste v Evidenci
volilne pravice pridobi podatek, ali kandidati imajo pasivno volilno pravico.
6.5. DVK bo sproti, najkasneje pa takoj po izteku roka za predložitev list kandidatov,
obvestila VKVE, katere liste kandidatov političnih strank so podprte s podpisi najmanj
treh poslancev Državnega zbora RS.
6.6. Če VKVE ugotovi, da je posamezni kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov
v volilni enoti, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj
obvesti kandidata in predstavnike list kandidatov.
6.7. VKVE takoj pošljejo DVK podatke o vloženih listah kandidatov. DVK ugotovi, ali
posamezni kandidat kandidira v dveh ali več volilnih enotah. Če ugotovi, da posamezni
kandidat kandidira na listah v več volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo tista, ki
je bila prva določena in o tem takoj obvesti kandidata, predstavnike list kandidatov ter
VKVE. Neveljavno kandidaturo, na podlagi ugotovitve DVK, zavrne VKVE.
6.8. Po opravljenem preizkusu VKVE listo kandidatov, ki je sestavljena in določena v skladu
z zakonom, potrdi.
6.9. Če VKVE ugotovi, da lista kandidatov ni sestavljena in določena v skladu z zakonom,
jo zavrne. Lista kandidatov se lahko zavrne v celoti ali samo glede posameznih
kandidatov, lahko pa tudi v delu, ki se nanaša na posamezno sestavino liste (npr. del
imena liste ipd.).
6.10. Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda VKVE čim prej, če je le
mogoče do 31. 3. 2022, najpozneje pa do dvajset dni pred dnem glasovanja, torej
najpozneje do 3. 4. 2022. Odločba se vroči predstavniku liste kandidatov. Izvod
odločbe - v prepisu ali kot fotokopija oz. v elektronski preslikavi - o potrditvi oziroma o
zavrnitvi liste kandidatov se pošlje tudi DVK.
6.11. V primeru, ko VKVE zavrne listo kandidatov, mora v odločbi podučiti, da je zoper
odločbo dopustna pritožba na Vrhovno sodišče RS, Ljubljana, Tavčarjeva 9, ki jo je
treba vložiti neposredno na Vrhovno sodišče RS v 48 urah po prejemu odločbe.
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6.12. VKVE sestavi seznam potrjenih list kandidatov za območje volilne enote. Vrstni red
vpisa list kandidatov v seznam se določi z žrebom, ki ga opravi VKVE čim prej, ko je to
mogoče. Pri žrebu lahko sodelujejo predstavniki list ali od predstavnika pooblaščena
oseba, ki mora biti volivec in ne sme biti kandidat. Žreb se opravi po postopku in na
način, ki ga določi VKVE ali na podlagi smiselne uporabe Pravil o postopku izvedbe
žreba za določitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov št. 040-2/2014, z dne 26.
4. 2014.
6.13. VKVE sestavi tudi seznam kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.
Vrstni red vpisa na ta seznam je enak vrstnemu redu na seznamu potrjenih list
kandidatov. V seznam kandidatov po okrajih se, poleg zaporedne številke in imena liste
kandidatov, za posameznega kandidata vpisuje samo priimek in ime kandidata.
7. Načini glasovanja
7.1. Na volitvah v državni zbor lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določa ZVDZ.
7.2. 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).
7.3. Volivci v karanteni in izolaciji lahko glasujejo na način, ki ga je določila DVK s sklepom
št. 041-5/2022-1 z dne 3. 2. 2022. O drugih možnih načinih glasovanja volivcev, ki so v
izolaciji, bo DVK odločila najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja in o tem tudi
obvestila OVK.
7.4. Volišča za predčasno glasovanje morajo biti odprta od 7. do 19. ure.
7.5. Volivke in volivci, ki želijo glasovati na drugačen način (t. i. posebne oblike glasovanja),
o tem obveščajo pristojne volilne komisije elektronsko preko portala eUprava.
7.6. Posebni načini uresničevanja volilne pravice se, skladno s 34. členom ZEVP-2, vodijo v
evidenci volilne pravice. V to evidenco jih vpiše pristojna volilna komisija, prav tako pa
volilne karte za glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji, skladno s 36. členom ZEVP2, izda OVK, zato je potrebno, da vsaj dve pooblaščeni osebi vsake OVK dostopata do
evidence volilne pravice. Navodila za uporabo evidence volilne pravice in obdelavo
obvestil o posebnih načinih glasovanja, oddanih preko portala e-uprava, OVK zagotovi
Ministrstvo za notranje zadeve.
8. Ravnanje z glasovnicami
8.1. OVK bo prejela zadostno število glasovnic za glasovanje na rednih voliščih in volišču
za predčasno glasovanje ter za posebne oblike glasovanja (pošta, na »Omnia«
volišču).
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. Enako velja tudi
za glasovnice za glasovanje pripadnikov narodne skupnosti.
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8.3. Za druga volišča morajo OVK pripraviti primerno 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 Navodila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV2 (COVID-19).
10. Ugotavljanje izida volitev na volišču
10.1. Volilni odbor ugotovi:
1.

a) število volivcev, vpisanih v splošni volilni imenik,
b) število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma
niso bili vpisani v splošni volilni imenik,
c) skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati na območju
volišča;

2.

a) število volivcev, ki so glasovali po splošnem volilnem imeniku;
b) število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma
niso bili vpisani v splošni volilni imenik,
c) skupno število volivcev, ki so glasovali na volišču;

3.

število oddanih glasovnic;

4.

število neveljavnih glasovnic;
Neveljavna glasovnica je:
a) ki je oddana prazna,
b) če je volivec obkrožil več kot enega kandidata.
Glasovnica je neveljavna tudi v drugih primerih, če iz nje ni mogoče ugotoviti
volje glasovalca.

5.

skupno število veljavnih glasovnic;

6.

število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati in posamezne liste
kandidatov;

7.

veljavnost glasovnice se ugotavlja glede na glas za listo kandidatov.

10.2. Na voliščih, kjer se glasuje tudi o poslancu narodne skupnosti, volilni odbor ugotovi izid
glasovanja na naslednji način:
a. število volivcev, vpisanih v volilnem imeniku pripadnikov narodne skupnosti,
b. število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma niso bili
vpisani v volilni imenik pripadnikov narodne skupnosti,
c. skupno število volivcev, ki so imeli pravico glasovati za poslanca narodne skupnosti
na območju volišča,
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d. število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku pripadnikov narodne skupnosti,
e. število volivcev, ki so glasovali s potrdilom upravne enote, ker pomotoma niso bili
vpisani v volilni imenik pripadnikov narodne skupnosti,
f. skupno število volivcev, ki so glasovali na volišču,
g. število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati.
10.3. 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 (»OMNIA«).
10.4. Pravilo iz prejšnje točke velja tudi za ugotavljanje izida glasovanja za poslanca narodne
skupnosti.
10.4.1. Če volilni odbor, ki vodi glasovanje na dvojezičnem območju, ne more
ugotavljati izida glasovanja, preda volilno gradivo VK posebne volilne enote.
10.4.2. Če volilni odbor, ki vodi glasovanje izven dvojezičnega območja, ne more
ugotavljati izida glasovanja, preda volilno gradivo OVK, ta pa takoj VK posebne
volilne enote.
10.5. Volilni odbor v zapisnik o delu volilnega odbora vpiše statistične podatke o volilni
udeležbi po spolu in starosti.
10.6. OVK mora podatke o volilni udeležbi na rednih voliščih v Republiki Sloveniji po spolu in
starosti vpisati v posebno aplikacijo najkasneje do 28. 4. 2022.
11. Ugotavljanje delnega izida glasovanja
11.1. Ugotavljanje izida glasovanja na dan glasovanja, nedelja, 24. 4. 2022
11.1.1. Izid glasovanja na predčasnem glasovanju ugotavlja volilni odbor v nedeljo,
24. 4. 2022, po 19. uri. OVK izid glasovanja na predčasnem glasovanju vpiše
v informacijski sistem takoj, ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja na tem
volišču.
11.1.2. Volilni odbor začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po zaprtju volišč po
19. uri. 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
prične 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, pregledajo vse
neveljavne glasovnice in preverijo 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 in 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
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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 liste kandidatov 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 liste kandidatov po vnosu izidov
glasovanja na volišču fotografira izid 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 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, če so
objavljeni izidi volitev na posebni spletni strani DVK skladni z ugotovljenimi
izidi volitev z zapisnikom o delu volilnega odbora.
11.1.9. Zapisnik o delu volilnega odbora je (javna) listina, ter predstavlja tudi
informacijo javnega značaja, ki jo na podlagi in po postopku, ki ga predpisuje
Zakon dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), lahko na vpogled
zahteva vsakdo (pravna ali fizična oseba), seveda ob spoštovanju predpisov,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Vsak prosilec ima pravico pridobiti od
OVK informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi
fotokopijo ali njen elektronski zapis.
11.2. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču brez krajevne pristojnosti – t. i. OMNIA
11.2.1. 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.
11.2.2. OVK preizkusi zapisnik OMNIA in rezultat glasovanja vpiše v računalniški
program. Rezultati glasovanja se bodo avtomatično prenesli na drugo OVK, in
sicer tisto, v kateri ima volivec stalno prebivališče. V računalniškem programu
bodo ti rezultati prikazani kot posebno volišče (volivci, ki so glasovali izven
svojega okraja – OMNIA-OSTALI). OVK po vpisu izida glasovanja na volišču
OMNIA in potrditvi zapisnika le-tega pošlje v elektronski obliki (preslikano) na
DVK, v originalu pa kasneje VKVE, skupaj z drugimi zapisniki.
11.3. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti v Sloveniji
11.3.1. OVK v ponedeljek, 25. 4. 2022, pred ugotavljanjem izida glasovanja po pošti v
Sloveniji (najkasneje do 12. ure) ponovno preveri javno objavljene izide volitev
(glasovanja) po voliščih na posebni spletni strani DVK in v informacijskem
sistemu za podporo ugotavljanja izida glasovanja z ugotovljenimi končnimi izidi
glasovanja po zapisnikih volilnega odbora. O tem preverjanju mora sestaviti
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poseben zapisnik. OVK mora o sklicu seje, na kateri bo opravljala preverjanje,
obvestiti zaupnike list kandidatov.
11.3.2. OVK v ponedeljek, 25. 4. 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 list kandidatov.
11.3.3. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti v Sloveniji OVK upošteva
glasovnice, ki so prispele po pošti k OVK do 19. ure na dan glasovanja (24. 4.
2022) in glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije do 12. ure na dan po
dnevu glasovanja (25. 4. 2022).
11.3.4. Ovojnice z glasovnicami, ki so prispele po pošti k OVK dne 24. 4. 2022 po 19.
uri, morajo imeti poštni žig z datumom oz. morajo biti ovojnicam priložene
listine, iz katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto dne 24. 4.
2022 pred 19. uro. Če poštnega žiga ni ali pa iz poštnega žiga izhaja, da je
bilo gradivo oddano na pošto kasneje, se gradivo izloči. Na srednji ovojnici se
zabeleži »ni razviden datum oddaje na pošto« ali »prepozno glasovanje«.
11.4. Ugotovitev delnega izida glasovanja za območje okraja in volilne enote
11.4.1. 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 druge OVK. Kot delni izid
glasovanja se lahko namesto zapisnika šteje tudi računalniški izpis za
območje okraja, če ga podpišejo člani OVK.
11.4.2. OVK delni izid glasovanja pošlje VKVE najpozneje v torek, 26. 4. 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.
11.4.3. VKVE najpozneje v sredo, 27. 4. 2022, do 12. ure sporoči DVK delni izid
glasovanja za volilno enoto. Kot delni izid glasovanja se lahko namesto
zapisnika šteje tudi računalniški izpis za območje volilne enote, če ga
podpišejo člani VKVE.
11.5. Ugotavljanje izida glasovanja
predstavništvih ter konzulatih

po

pošti

iz

tujine

in

na

diplomatskih

11.5.1. OVK v ponedeljek, 2. 5. 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 list kandidatov.
11.5.2. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti iz tujine OVK upošteva
glasovnice, ki so prispele po pošti iz tujine do 12. ure osmega dne po dnevu
glasovanja (2. 5. 2022).
11.5.3. 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.
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11.5.4. Datum oddaje na pošto mora biti najpozneje na dan glasovanja 24. 4. 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. Na srednji ovojnici se zabeleži »ni razviden datum oddaje na
pošto« ali »prepozno glasovanje«.
11.5.5. 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 RS (torej za t. i. zdomca), se gradivo izloči. Na srednji ovojnici
se zabeleži »ni poštnega žiga tuje države«, če pa iz volilne karte izhaja, da gre
za volivca, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji (t. i. izseljenca), pa se
volilno gradivo upošteva.
11.5.6. Volivcem, ki nimajo stalnega prebivališča v RS, 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 glasovanje.
11.5.7. DVK v ponedeljek, 2. 5. 2022, po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz
tujine na podlagi glasovnic, ki so prispele iz tujine na DVK in izid glasovanja
na voliščih, ki so bila na diplomatskih predstavništvih RS. DVK mora o sklicu
seje, na kateri ugotavlja izid glasovanja, po pošti obvestiti predstavnike list
kandidatov.
11.5.8. DVK na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih
na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije, ugotovi
skupni izid glasovanja na diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike
Slovenije.
12. Ugotavljanje končnega izida glasovanja
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. DVK najpozneje v torek, 3. 5. 2022, sporoči VKVE skupen izid glasovanja po okrajih in
skupen izid glasovanja za vsako enoto.
12.3. DVK najpozneje v torek, 3. 5. 2022, ugotovi skupno število glasov, oddanih za vse liste
ter skupno število glasov za posamezno listo na volitvah 24. 4. 2022. Nato ugotovi,
katere liste kandidatov oziroma istoimenske liste kandidatov so prejele najmanj 4 %
glasov od skupnega števila oddanih glasov za vse liste in se upoštevajo pri delitvi
mandatov. To svojo ugotovitev nemudoma sporoči VKVE.
12.4. VKVE v sredo, 4. 5. 2022, ugotovi izid volitev v volilni enoti po določbah 90. in 91.
člena ZVDZ in razglasi, kateri kandidati so izvoljeni po določbah 90. člena ZVDZ.
12.5. VKVE zapisnik o delu volilne enote pri ugotovitvi izida glasovanja in izida volitev v
volilni enoti ter zapisnike OVK predloži DVK najpozneje v četrtek, 5. 5. 2022, do 13.
ure.
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12.6. VKVE za izvolitev poslancev - predstavnikov italijanske oz. madžarske narodnosti
ugotovita delni izid glasovanja v roku kot OVK ter končni izid glasovanja in izid volitev v
roku kot druge VKVE, skladno z določbami 95. in 96. člena ZVDZ, ter predata gradivo
DVK.
12.7. DVK najpozneje 5. 5. 2022 dodeli mandate, ki niso bili razdeljeni po volilnih enotah.
12.8. DVK na podlagi svojih zapisnikov in zapisnikov VKVE o ugotovitvi izida volitev
najkasneje do torka, 10. 5. 2022, sestavi poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev
poslancev v državni zbor, ki so bile 24. 4. 2022, ter ga posreduje predsedniku
republike. Poročilo se objavi v Uradnem listu RS.
12.9. Po ugotovitvi končnega izida glasovanja za območje okraja mora OVK najkasneje do
srede, 4. 5. 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 (zdomci), ter za volivce brez stalnega
prebivališča v RS (izseljenci), po državah. Skupno število volivcev, ki so glasovali po
pošti iz tujine (oz. volilnih kart), mora biti enako številu oddanih glasov po pošti iz tujine.
13. Predstavniki in zaupniki
13.1. Pri delu VKVE in DVK so lahko navzoči predstavniki list kandidatov. Predlagatelj liste
določi predstavnika liste kandidatov ob predložitvi liste kandidatov VKVE. Predlagatelj
liste lahko določi enega predstavnika liste kandidatov v posamezni VE. Predstavniki list
kandidatov so lahko navzoči pri delu VKVE in DVK.
13.2. Predstavnik liste kandidatov lahko sporoči OVK največ enega zaupnika liste
kandidatov, in sicer najkasneje do 18. 4. 2022. Zaupnik liste kandidatov je lahko oseba,
ki je vpisana v evidenco volilne pravice na območju VE.
13.3. Zaupnik liste kandidatov iz prejšnje točke lahko do 18. 4. 2022 sporoči OVK imena
zaupnikov za spremljanje dela volilnih odborov.
III.
1. Na podlagi 61. člena ZVDZ bo seznam potrjenih list kandidatov po volilnih enotah in
seznam kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih, javno objavljen
najpozneje 8. 4. 2022 na spletnem mestu DVK in tudi z izdajo nenaslovljene publikacije
za posamezno VE, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji. V publikaciji
bodo objavljeni tudi kontaktni podatki OVK.
2. Direktor Službe DVK lahko za izvrševanje tega navodila izda podrobnejše usmeritve za
delo OVK in VKVE.
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 sprejema in se objavi na spletnem mestu DVK.
Navodilo se pošlje OVK in VKVE.
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O B R A Z L O Ž I T EV
A.
1. Predsednik Republike Slovenije je dne 9. 2. 2022 razpisal redne volitve poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije. Odlok o razpisu referenduma je objavljen v Uradnem
listu RS, št. ……..
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.
3. S tem navodilom se določajo strokovna navodila, priporočila in usmeritve, ki jih morajo
OVK in VKVE upoštevati pri izvedbi nalog iz svoje pristojnosti za zagotovitev zakonite
izvedbe volitev.
C.
4. DVK je sprejela to navodilo na podlagi 37. člena ZVDZ, v sestavi: namestnica
predsednika Brigita Domijan Pavlin ter člani ………….., …………….., ……………….,
…………… in ………………. Navodilo je sprejela ………………

Brigita Domjana Pavlin
Namestnica predsednika
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Številka: 042-5/2022-4
Datum: 10. 2. 2022
Državna volilna komisija je na podlagi 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) na 16. javni seji 10. 2. 2022 sprejela

SKLEP
1. Za izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki
bodo 24. 4. 2022, se na predlog Ministrstva za zunanje zadeve določijo volišča na
sedežih naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

D-01:
D-02:
D-03:
D-04.
D-05:
D-06:
D-07:
D-08:
D-09:
D-10:
D-11:
D-12:
D-13:
D-14:
D-15:
D-16:
D-17:
D-18:
D-19:
D-20:
D-21:
D-22:
D-23:
D-24:
D-25:
D-26:
D-27:
D-28:
D-29:
D-30:
D-31:

Generalni konzulat RS v Celovcu,
Generalni konzulat RS v Clevelandu,
Generalni konzulat RS v Münchnu,
Generalni konzulat RS v Trstu,
Generalni konzulat RS v Torontu,
Veleposlaništvo RS na Dunaju,
Veleposlaništvo RS v Atenah,
Veleposlaništvo RS v Beogradu,
Veleposlaništvo RS v Berlinu,
Veleposlaništvo RS v Bernu,
Veleposlaništvo RS v Bratislavi,
Veleposlaništvo RS v Bruslju,
Veleposlaništvo RS v Budimpešti,
Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu,
Veleposlaništvo RS v Canberri,
Veleposlaništvo RS v Haagu,
Veleposlaništvo RS v Kijevu,
Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu,
Veleposlaništvo RS v Londonu,
Veleposlaništvo RS v Madridu,
Veleposlaništvo RS v Moskvi,
Veleposlaništvo RS v Ottawi,
Veleposlaništvo RS v Parizu,
Veleposlaništvo RS v Podgorici,
Veleposlaništvo RS v Pragi,
Veleposlaništvo RS v Sarajevu,
Veleposlaništvo RS v Skopju,
Veleposlaništvo RS v Varšavi,
Veleposlaništvo RS v Washingtonu,
Veleposlaništvo RS v Zagrebu in
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.
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
prejšnje 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 24. 3. 2022 obvestili
Državno volilno komisijo, da želijo glasovati na diplomatsko konzularnem
predstavništvu ter so vpisani v posebni volilni imenik.
5. Izid glasovanja na volišču se ugotavlja, če je bilo na volišču oddanih, vključno z
glasovnicami, ki so prispele po pošti, najmanj 50 glasovnic. 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
24. 4. 2022 do zaprtja volišča.
OBRAZLOŽITEV
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 – 2258/21 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 prvega odstavka 37. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: namestnica predsednika Brigita
Domjan Pavlin ter člani ………………………. Sklep je sprejela ………….
Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika
Pregled:
- Dušan Vučko, 14. 11. 2021

Številka: 041-5/2022-5
Datum: 10. 2. 2022

SKLEP
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev poslank in
poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na 16. seji 10. 2. 2022
sklenila:
1. Za izvedbo glasovanja na volitvah poslank in poslancev (v nadaljevanju poslancev)
v državni zbor dne 24. 4. 2022 se določijo glasovnice za glasovanje o kandidatih v
volilnih okrajih (v nadaljevanju glasovnica) v velikosti A3 formata, z naslovom
»VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR«. Pod naslovom je besedilo »24. april
2022«.
2. Za naslovom sledi oznaka volilne enote in oznaka volilnega okraja.
3. Za oznako volilne enote in volilnega okraja sledi besedilo navodila, ki se glasi:
"Glasuje se samo za enega/eno (1) kandidata/kandidatko tako, da se obkroži
zaporedna številka ob imenu liste, ki je pred imenom in priimkom
kandidata/kandidatke."
4. Za navodilom sledi tabela, ki ima štiri stolpce in toliko vrstic, kolikor je vloženih list
kandidatov. Stolpci v tabeli zajemajo naslednje podatke:
− prvi stolpec:
zaporedne številke list kandidatov,
− drugi stolpec:
oznake list kandidatov,
− tretji stolpec:
imena list kandidatov po vrstnem redu iz seznama list
kandidatov,
− četrti stolpec:
imena in priimke kandidatov, o katerih se glasuje v
volilnem okraju.
Višina vrstic je enaka ne glede na to, koliko list kandidatov je na glasovnici.
5. V spodnjem delu glasovnice je odtis žiga DVK.
OBRAZLOŽITEV
A.
1. 73. člen 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) določa obvezno
vsebino glasovnice.

B.
2. DVK s tem sklepom določa obliko in vsebino glasovnice za glasovanje na volitvah
poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022.
C.
3. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 37. in 73. člena ZVDZ v sestavi: namestnica
predsednika Brigita Domjan Pavlin ter člani ……………………... Sklep je sprejela …...
Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika
Dokument pripravil: Dragana Kopčić
Dokument pregledali: Dušan Vučko, 3. 12. 2021
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Številka: 041-5/2022-6
Datum: 10. 0. 2022

Državna volilna komisija je na podlagi 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) na 16. seji 10. 2. 2022 sprejela

SKLEP
o uporabi in določitvi vsebine ter oblike uradne prazne glasovnice za izvedbo glasovanja
po pošti iz tujine na volitvah poslancev v državni zbor,
ki bodo 24. aprila 2022
I.
(1) Uradna prazna glasovnica se uporabi za izvedbo glasovanja po pošti volivk in volivcev (v
nadaljevanju: volivci), ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in volivcev, ki bodo na
dan glasovanja začasno v tujini.
(2) Uradna prazna glasovnica se za izvedbo glasovanja po pošti iz tujine uporabi v vseh državah
izven Evrope in za območje naslednjih držav Evrope: Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija,
Moldavija, Rusija, Ukrajina in Turčija. Seznam držav Evrope je priloga tega sklepa.
II.
(1) Uradna prazna glasovnica je velikosti A5 formata.
(2) V desnem zgornjem kotu je oznaka »VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR 2022 – GLASOVANJE
PO POŠTI«. Na vrhu v sredini je besedilo »URADNA PRAZNA GLASOVNICA«. Uradna prazna
glasovnica vsebuje oznako volilne enote in volilnega okraja, in sicer v obliki šifranta okrajnih
volilnih komisij.
(3) 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, ali ime liste kandidatov, za katero glasujete.«.
(4) Pod navodilom je s črtami omejen prostor pravokotne oblike.
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III.
(1) Uradna prazna glasovnica ima spodaj v sredini ponatis žiga Državne volilne komisije.
(2) Uradna prazna glasovnica se tiska na papirju bele barve.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
OBRAZLOŽITEV
A.
1. Na podlagi 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 – nadaljevanju besedila: ZVDZ),
se lahko glasovanje po pošti iz tujine opravi z uradno prazno glasovnico.
B.
2. Državna volilna komisija (v nadaljevanju besedila: DVK) s tem sklepom določa območje
oziroma države kjer se za glasovanje po pošti iz tujine na volitvah v državni zbor uporabi
uradna prazna glasovnica (v nadaljevanju: UPG)in vsebino ter obliko UPG. UPG se za
glasovanje po pošti iz tujine uporabi na območju vseh držav izven Evrope (pri čemer je
mišljena Evropa kot celina) in znotraj Evrope tudi v naslednjih državah: Azerbajdžan,
Belorusija, Gruzija, Moldavija, Rusija, Ukrajina in Turčija.
3. Vsem volivcem, ki bodo glasovali po pošti iz tujine, torej tako volivcem, ki nimajo stalnega
prebivališča v RS (izseljencem), kot tudi volivcem, ki bodo na dan glasovanja začasno v
tujini (t. i. zdomcem), Služba DVK izda volilno karto in pošlje volilno gradivo za glasovanje, ki
poleg navodila za glasovanje obsega volilno karto, UPG, ovojnico za glasovnico in ovojnico
za vračilo gradiva.
C.
DVK je sprejela ta sklep na podlagi prvega odstavka 37. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: namestnica predsednika Brigita
Domjan Pavlin ter člani dr. ___________. Sklep je sprejela _________.
Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika
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Priloga:

Seznam držav Evrope iz drugega odstavka, I. točke tega sklepa:

Albanija
Andora
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija

Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg
Madžarska
Makedonija

Pregled:
- Dušan Vučko, 14. 10. 2021

Malta
Monako
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
San Marino
Slovaška
Srbija

Črna gora
Kosovo
Španija
Švedska
Švica
Vatikan
Združeno kraljestvo

Številka: 041-5/2022-7
Datum: 10. 2. 2022
Na podlagi 37. člena, v zvezi z določbami 82. člena, Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS,
št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) je Državna volilna komisija na 16. seji
10. 2. 2022 sprejela

NAVODILO

okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo postopka
ugotavljanja izida glasovanja po uradnih praznih glasovnicah na volitvah poslank in
poslancev v državni zbor, 24. aprila 2022
I.
Splošno pravilo glasovanja pri uradni prazni glasovnici je:
-

da je volivec vpisal ime liste kandidatov, ki nastopa v njegovem okraju,
da je volivec vpisal ime in priimek kandidata, ki nastopa v njegovem okraju.
II.

Pri uradni prazni glasovnici se upošteva načelo, da je glasovnica veljavna, če je iz nje jasno razvidna
volja volivca; drugačni različni pripisi na glasovnici ne vplivajo na postopek ugotavljanja izida
glasovanja po glasovnicah.
Če je volivec glasoval drugače, kot je navedeno v navodilu, se v postopku ugotavljanja izida
glasovanja uradne prazne glasovnice upoštevajo naslednja pravila:
A. Uradna prazna glasovnica se enakopravno upošteva v postopku ugotavljanja izida, tudi v
primeru, če je volivec svojo voljo izrazil zunaj pravokotnega prostora, ki je označen na
glasovnici (na primer volivec je vpisal ime liste kjerkoli na glasovnici).
B. Glasovnica je veljavna, če je namesto celotnega imena liste volivec vpisal samo posamezno
sestavino imena liste (na primer kratico, skrajšano ime, del imena liste), se upošteva, kot da je
napisal celotno ime liste.
C. Če je volivec vpisal ime in priimek kandidata, je glasovnica veljavna, če navedeni kandidat
kandidira v okraju (ki je naveden na glasovnici). V primeru, da pa je volivec vpisal ime in
priimek kandidata – ne glede s katere liste je ta kandidat – pa se o tem kandidatu v okraju ne
glasuje, je glasovnica neveljavna
Primeri neveljavnih glasovnic:
- če je volivec vpisal samo ime in priimek predsednika stranke je glasovnica neveljavna, ker
kandidat s tem imenom in priimkom v tem volilnem okraju ne kandidira. Isto velja za
kateregakoli drugega kandidata, če ne kandidira v določenem okraju.
Č. Če je volivec vpisal ime liste ter ime in priimek kandidata – bodisi z iste liste ali z druge liste – o
katerem se ne glasuje v navedenem okraju (ki je na glasovnici), se glas upošteva kot glas za
listo (za razliko od primera pod točko C je volivec v tem primeru navedel ime liste, kandidata
pa v tem okraju ni; ker je pravilno vpisal ime liste, se glasovnica upošteva).

D. Če je volivec vpisal samo ime liste kandidatov, pa lista ne nastopa v okraju, se glas ne
upošteva (neveljavna glasovnica).
O B R A Z L O Ž I T EV
A.
1. Predsednik Republike Slovenije je dne 9. 2. 2022 razpisal redne volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije. Odlok o razpisu volitev je objavljen v Uradnem listu RS, št. ……..
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.
3. S tem navodilom se določajo strokovna navodila, priporočila in usmeritve, ki jih morajo OVK in
VKVE upoštevati pri ugotavljanju izida glasovanja po uradnih praznih glasovnicah.
C.
4. DVK je sprejela to navodilo na podlagi 37. člena ZVDZ, v sestavi: namestnica predsednika Brigita
Domijan Pavlin ter člani ………….., …………….., ………………., …………… in ……………….
Navodilo je sprejela ………………

Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika

Številka: 041-5/2022-8
Datum: 10. 2. 2022

SKLEP
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev poslancev v državni
zbor, na 16. seji 10. 2. 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 11,00 EUR na volišče in 0,04 EUR na volivca. Za materialne stroške se
šteje poštnina, pisarniški material, stroški reprezentance 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 5,00 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.
OBRAZLOŽITEV
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 poslancev v državni
zbor, ki bodo 24. 4. 2022.
C.
3. DVK je sprejela ta sklep na podlagi tretje točke prvega odstavka 37. člena ZVDZ v sestavi:
namestnica predsednika Brigita Domjan Pavlin ter člani ….. Sklep je sprejela……
Brigita Domjan Pavlin
Namestnica predsednika
Priloga:
- Obrazec – podatki o lastniku volišča
Pregledali:
- Dušan Vučko, 6. 10. 2021

