
Številka: 041-5/2022-14 
Datum:    2. 3. 2022 

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 

Na podlagi 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne 
komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19) Državni volilni komisiji pošiljam   

PREDLOG 

sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in 
konzulatov Republike Slovenije  

in predlagam, da Državna volilna komisija predlog sklepa obravnava in sprejme v skladu z določbami 
Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20). 

Dušan Vučko 
Direktor 
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PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI VOLIŠČ NA SEDEŽIH 
DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 
 
Volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, imajo na podlagi 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) 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. 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je na podlagi 37. in 82. člena ZVDZ na 16. seji 
10. 2. 2022 sprejela sklep, s katerim je za izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije, ki bodo 24. 4. 2022, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve z dne  2. 2. 2022, 
določila volišča na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije.  
 
Sklep v 17. alineji 1. točke določa volišče za izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije na Veleposlaništvu v Kijevu.  
 
V preteklih dneh je prišlo do vojaškega napada Rusije na samostojno državo Ukrajino, kjer je trenutno 
stanje vojne, razglašene pa so tudi izredne razmere. Po poročanju medijev pa je ruska vojska napadla 
tudi že prestolnico Kijev. Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve je konzularno poslovanje 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu do nadaljnjega ustavljeno, veleposlaništvo Republike 
Slovenije v Kijevu pa ne more nuditi konzularne pomoči slovenskim državljanom, ki bi se znašli v 
težavah v teh regijah1. V posledici navedenega v Službi državne volilne komisije (v nadaljevanju: 
Služba DVK) ocenjujemo, da bi bilo primerno in potrebno, da se navedeni sklep spremeni na način, da 
za glasovanje na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije na dan 24. 4. 2022 ne bi bilo določeno 
volišče na Veleposlaništvu v Kijevu. 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SKLEPA 
 
2.1 Cilji in načela  
 
Cilj predlaganega sklepa je, da se spremeni sklep v delu, ki določa, da se volišče, ki je bilo določeno s 
sklepom Državne volilne komisije, številka 042-5/2022-6, z dne 10. 2. 2022, ukine, saj v Službi DVK 
ocenjujemo, da izvedba glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije na dan 
24. 4. 2022, ob dejstvu, da na tem območju vojno stanje, ne bo mogoča.  
 
Glede na to, da morajo prebivalci Ukrajine v prvi vrsti poskrbeti za svojo varnost, bi bilo neprimerno, 
da se Veleposlaništvo v takšnih razmerah dodatno obremenjuje s tem, da morajo zagotoviti volišče in 
izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor.  
 
Služba DVK je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) zaprosila tudi za podatek o številu volivcev, ki 
imajo v Ukrajini stalno prebivališče. Po podatkih MNZ naj bi bilo takšnih volivcev 30.  
 

 
1 https://www.gov.si/drzave/ukrajina/. 
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Dodatno pa je treba pri sprejemu odločitve o izvedbi glasovanja na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu na območju, kjer poteka vojna, tehtati tudi med posameznimi človekovimi pravicami, in 
sicer na eni strani med volilno pravico, ki je res da temeljna človekova pravica ter na drugi strani 
pravico do življenja, ki pa je temeljna človekova pravica z najvišjim rangom. Namreč ustavna določba 
o nedotakljivosti človekovega življenja je v ustavnem katalogu pravic in temeljnih svoboščin navedena 
na prvem mestu. Varstvo pravice do življenja pa ima osrednje mesto tudi v mednarodnih instrumentih 
varstva človekovih pravic. Upoštevaje navedeno Služba DVK meni, da ne glede na to, da je volilna 
pravica steber demokracije in ena temeljnih človekovih pravic, ter ob predpostavki, da ZVDZ volivcem, 
ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, omogoča tudi glasovanje po pošti, torej tudi drugo 
obliko posebnega glasovanja oziroma drug način uresničitve volilne pravice, da bi bilo smiselno, da se 
Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu ne zaveže k temu, da mora organizirati volišče za volitve 
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije na dan 24. 4. 2022.  
 
Služba DVK bo morebitne volivce, ki bodo oddali obvestilo (vlogo) za glasovanje na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu RS v Kijevu, sproti obveščala, da glasovanje na tem volišču ne bo 
mogoče.  
  
Glede na vse navedene razloge v Službi DVK  predlagamo, da se 17. alineja prve točke Sklepa črta.  
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II. BESEDILO SKLEPA  
  
 
Številka: 041-5/2022-14 
Datum:   3. 3. 2022 
 
 
 

S K L E P  
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) 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) glede Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in 
konzulatov na 20. seji, 3. 3. 2022, 
 
 

sklenila: 
 

 
V Sklepu o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 
Slovenije, številka: 042-5/2022-6 z dne 10. 2. 2022 se 17. alineja 1. točke črta.  
 
Služba DVK mora volivca, ki bo oddal obvestilo (vlogo) za glasovanje na Veleposlaništvu v 
Kijevu takoj obvestiti, da glasovanje na tem volišču ne bo mogoče.  

 
 

 
Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 37. in 82. člena ZVDZ ter 46. člena Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20 - PoDVK-1) v sestavi: predsednik Peter Golob ter 
člani ……………, ………………, ……………, ………………, ……………, ……………. Sklep je sprejela 
……………  
 
 
         Peter Golob 
         Predsednik  



 
 

Številka:  040-9/2019-220     
Datum:    3. 3. 2022 

 
S K L E P 

  
Državna volilna komisija je v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov volilnih komisij, na 20. seji 
3. 3. 2022 
 

sklenila: 
 
V okrajni volilni komisiji – 7005 Maribor 1 se dolžnosti namestnice članice razreši Nastja Prapotnik. 

  
  

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

A.  
 

1. Po določbi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Državna volilna komisija (DVK) pred potekom dobe, za katero 
je bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika člana okrajne 
volilne komisije (v nadaljevanju OVK) ali volilne komisije volilne enote zaradi nevestnega opravljanja 
funkcije ali če ni ravnal skladno z obveznimi navodili iz 2. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona. 
Razrešitev člana ali namestnika člana okrajne volilne komisije ali volilne komisije volilne enote zaradi 
nevestnega opravljanja funkcije lahko predlaga tudi poslanska skupina ali politična stranka, ki ga je 
državni volilni komisiji predlagala v imenovanje. 

 
B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-78 z dne 24. 1. 2019 imenovala za namestnico članice OVK 7005 – 
Maribor 1 Nastjo Prapotnik.  

 
3. Tajnica OVK 7005 – Maribor 1 je obvestila DVK, da se namestnica članice ne udeležuje sej OVK ter da 

ne opravlja volilnih opravil iz pristojnosti OVK, zato so predlagali, da se jo, upoštevaje dejstvo, da njihova 
okrajna volilna komisija obsega večje število volišč, zamenja, saj ni prišla na nobeno sejo, niti v svojem 
mandatu ni opravljala volilnih opravil. DVK je dne 25. 1. 2022 o tem obvestila politično stranko Stranka 
Alenke Bratušek (v nadaljevanju SAB).  

 
4. DVK je dne 23. 2. 2022 prejela predlog SAB za razrešitev Nastje Prapotnik kot članice (pravilno: 

namestnice članice) OVK 7005 – Maribor 1, s katerim je bilo predlagano, da se namestnico članice 
razreši na podlagi 35. člena ZVDZ.  

C. 
 

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

 
 
VROČITI:                                          
- Nastja Prapotnik      Peter Golob 
        predsednik 
V VEDNOST: 
- Stranka Alenke Bratušek, info@sab.si 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-       
Datum:             
 
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 20. seji 3. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 1006 Kranj 3 se dolžnosti namestnika člana razreši Simon Maljevac in se za 

namestnika člana imenuje Simon Kuhar. 
 
2. Imenovani član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni 

komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



Številka: 040-9/2019- 
Datum:         

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 20. seji 3. 3. 2022 

sklenila: 

1. V okrajni volilni komisiji – 5005 Žalec 2 se dolžnosti namestnika člana razreši Andrej Volk in se za
namestnico člana imenuje Alenka Omladič.

2. Imenovana članica iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

Peter Golob    
Predsednik 
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