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Driavna vol'ilna komisiia

Na podtagi prvega odstavka 37. ilena Zakona o volitvah v drZavni zbor (Uradni list RS, 5t. 709/!6-ZUDZ-
UPBI in 54/07 -odl.otba US) je Driavna volilna komisija na 26' seji 3. 6. 2014, sprejeta

NAVODILO
okrajnim votitnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo

prediasni h volitev v Driavni zbor Repu bti ke Slovenij e, 73. 7 . zOt 4

I.

(1) Predsednik Repubtike Slovenije je z Odtokom o razpustitvi DrZavnega zbora Repubtike Stovenije in

iazpisu predcasnih votitev v Driavni zbor Repubtike Slovenije (Uradni tist RS, 5t 39/14) razpisal.

preddasne volitve poslank in poslancev (v nadatjnjem besediLu: postanci) v DrZavni zbor Republike

SLovenije.

(2) Za dan glasovanja na prediasnih votitvah postancev v driavni zborje doloiena nedetja, 13. 7..2014.

2a dan razpisa prediasnih votitev, s katerim zainejo teii roh za volitna opravita, je dototen ponedeljek,

2.6.?074.

(3) Prediasne votiwe poslancev v driavni zbor ureja Zakon o votiWah v driavni zbor (Uradni tist RS, 5t.

709/06 - ZUDT-UPB7ln 54/07 - odlodba US - v nadatjnjem beseditu: ZVDZ).

(4) Predeasne votipe poslancev v driavni zbor vodijo in izvajajo votilni organi, imenovani po ZVDZ in

iicer Driavna voLilna komisija (v nadatjnjem beseditu; DVK), votil.ne komisije volitnih enot (v nadaljnjem

beseditu: VKVE), okrajne votitne komisije (v nadatjnjem besedi[u: 0VK). Gtasovanje na votiScih in

ugotavtjanje izida glasovanja na vo[i56h vodijo votitni odbori.

II.

DVK za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev in enotne uporabe dotodb ZVDZ, ki se nanaiajo na volilne

postopke daje OVK in VKVE nastednja strokovna navodila, usmeritve in priporoiita:

1. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil

1.1. Komisije naj se dim prej sestanejo in seznanijo z Rokovnikom za izvedbo volitnih opraviL za

preddaine uoLiwe u DrZavni zbor Repubtike Slovenije, k ga je sprejela DVK ter pripravijo okvirni

terminski program svojega deta.

r.2. Na podlagi 4. tLena ZVDZ roki za votilna opravi[a tedejo ne glede na nedetje, driavne praznike in

druge dela proste dneve zato naj bodo komisije na to !e posebej pozorne'

1.3. Komisije naj si pri izuajanju vo[itnih opravil. prizadevajo, da jih opravijo dim prej, ko je to mogode

(ko so izpotnjeni pogoji) in ne zadnji dan roka za posamezno votitno opravito-



2. Dotofitev voliSi in njihovih obmoiij

2.1. OVK na podtagi 39. dtena ZVDZ, najpozneje do 12. 6. 2014 doloii votisaa in obmocja voti5d. Pri
dotoditvi votiSd je treba upostevati, da so votiida volivkam in votivcem (v nadatjevanju: volivcem)
dim botj dostopna.

2.2. Skl.ep o dolodiM voliii in njihovih obmodij 0vK, najpozneje do 12.6.2014, posreduje pristojni
upravni enoti in pristojni izpostavi geodetske uprave.

2.3. Pri dotodanju votiit mora OVK dosledno upoitevati 0dtodbo lJstavnega sodiSda RS 5t. U-I-156/11-
29 (Uradni tist RS 5t. 35/7Q in si prizadevati, da na obmocju okraja dotoii votij;a v objektih in
prostorih, h so invatidom dostoona,

2.4. OVK mora na podlagi drugega odstavka 79. a itena ZVDZ dolodti voLiSde brez krajevne pristojnosti,
namenjeno za gtasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivaliida na obmocju okraja (t.i.0MNIA).
To voliide mora biti dostopno invatidom.

2.5. OVK mora dotoditi votiide za preddasno gtasovanje (na sedeiu upravne enote), vtakinih prostorih v
objektu, da bo dostopno invalidom.

2.6. Sktep o doloditvi voliii OVKjavno objavi na sedeiu okrajne volilne komisije in en izvod takoj poitje
DVK. Iz sklepa o dolodiM voli5t mora biti razvidno, katera voliiia so dostopna invatidom.

3. Imenovanje votilnih odborov

3.1. Votitni odbor sestavtjajo predsednikin dva ilana ter njihovi namestniki (skupaj 6 dtanov)

3.2. Na podLagi 41. ilena ZVDZ [ahko politidne stranke posredujejo predloge za imenovanje predsednika
in dlanov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Piedtogi potitiinih strank ia imenovanje
predsednika in clanov volilnega odbora, ki se tahko poil"jejo po poiti, e-poiti ati po fuksu so
pravoaasni, de so posredovani OVK do vkljudno lZ. 6.20t4.

3.3. Predtogu politiine stranke morajo biti priloiena pisna soglasja predlaganih kandidatov za
predsednika in dlane volitnega odbora ter njihovih namestnikov. OVK nemud6ma pozove potitidno
stranko' ki ni pritofila sogtasja kandidata, da dopolni predlog s soglasjem kandidita najkasneje v
roku 3 dni od prejema obvestita za dopolnitev. ce pol.itidna stranka ne dopolni predl.oga, !a OVK ne
upoateva.

3.4. Pri imenovanju votilnih odborov mora OVK dosLedno upoitevati zakonske pogoje za imenovanje
itanov votilnih odborov (biti morajo votivci, vpisani v volitni imenik na obmbcl-u okra1a; in votitne
odbore imenovati na na-in, daje zagotovljena potitiino pturatna sestava votitnii odboiov.

3.5, Pri imenovanju volilnih odborov se upoiteva izid preddasnih votitev poslancev v driav ni zbor, 4. 72.
2011, in sicer OVK priimenovanju upoiteva naslednje zaporedje:

1. Lista Zorana Jankovida - Pozitivna Slovenija (sedaj: pozitivna Stovenija)
2. Slovenska demokratska stranka - SDS
3. Socialni demokrati - SD
4. DrZavtjanska lista Gregorja Viranta (sedaj: Driavtjanska lista)
5. DeSUS - Demokratidna stranka upokojencev Stovenije
6. sLS Radovana Zerjava - stovenska tjudska stranka (iedaj: sLS - stovenska ljudska stranka)
7' Nova slovenija - Kr5danska ljudska stranka (sedaj: Nova sLovenija - krieaniki demokrati)'



Med predtagateljema pod zaporedno 5t.5 in 6 (DeSUS - Demokratiina stranka upokojencev
Stovenije in SLS - Slovenska ljudska stranka) dotodi OVK zaporedje upoitevanja predlogov za dlana
oziroma namestnika itana votitnega odbora z irebom.

3.6. ie je predtogov iz toike 3.5. premalo, se za manjkajoie itane upo5teva predloge preostatih
registriranih poLitiinih strank v Republih Sloveniji in predloge lokalnih skupnosti ter njihovih
delov. V primeru vecjega Stevita predlogov preostalih registriranih potitianih strank in lokalnih
skupnosti ter njihovih delov, se upoStevanje predtogov dotodi z irebom.

3.7. ieje predlogov iz todke 3.5. in 3.6. premato, se za manjkajode dlane upoiteva drugi predlog istega
predlagatetja ob upoitevanju zaporedja iz toike 3.5.. V volitni odbor se lahko od istega
predtagatelja imenuje najvei enega ilana in enega namestnika i[ana voli[nega odbora.

3.8. Ce OVK ne popolni volitnega odbora na nadin kot je dotoien v toikah od 3.5. do 3.7., se za dlane
vo[itnega odbora dolodijo uradniki zaposleni v organih driavne uprave ati upravi tokalne skupnosti.

3.9. ee OVK od istega predlagatetja dobi vet predlogov za imenovanje tlanov volitnih odborov, se

upoiteva vrstni red predtagatetja.

4. lbndidiranje

4.1. Kandidacijski postopek izrajajo VKVE DVK. Kandidate za postance tahko, po postopku in na naiin
kot ga doloda VII. pogLavje ZVDZ predtagajo potitiine stranke in votivci.

4.2. PoLitiina stranka dotodi kandidate po postopku, dolodenem z njenimi praviti. Lista kandidatov se

doloii s tajnim glasovanjem.

4.2.1. Politiena stranka tahko vtoZi listo kandidatov v vsaki volitni enoti, ie njene tiste kandidatov
podprejo s podpisi najmanj trije (3) postanci driavnega zbora. Podpisi postancev na
predpisanih obrazcih se predtoiijo DVK.

4.2.2. Polititna stranka lahko vtoZi listo kandidatov v oosamezni volitni enoti. ie [isto kandidatov
dolodijo dlani potitiine stranke, h imajo voli[no pravico in statno prebivati5de v votilni
enoti, in de listo kandidatov podpre s podpisi najmanj petdeset (50) votivcev, ki imajo
stalno prebivatiSte v vo[itni enoti.

4.2.3. Politiina stranka lahko vlofi listo kandidatov v posamezni votitni enoti tudi v primeru, ie
lista kandidatov ni doloiena na naiin iz prejinje totke, ob pogoju, da listo kandidatov
podpre s podpisi najmanj sto (100) votivcev, ki imajo statno prebivatiiie v volilni enoti.

4.2.4. Dvoje a[i ved polititnih strank Lahko predloii skupno kandidatno listo.

4.3. Volivci dolodijo listo kandidatov s podpisovanjem. V posamezni votilni enoti lahko doloii listo
kandidatov s podpisi skupina najmanj tisoe (1.000) votivcev, h imajo statno prebivalisee v volilni
en oti.

4.4. Vsak poslanec in vsak votivec lahko da podporo samo eni listi kandidatov.

4.5. Podpora s podpisi se daje od 2. 6. 2014 do vkljuino 18. 6. 2014 na obrazcih, kijihje predpisata DVK

z Navodilom o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na prediasnih volitvah postank
in postancev v driavni zbor (Uradni tist RS, 5t. 39/14).

4.6. Lista kandidatov mora biti sestavljena po dolodbah 57.,52.53. in 53. a ilena ZVOZ. Na kandidatni
listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35 odstotki od skupnega dejanskega itevita



kandidatk in kandidatov na listi. To ne vetja za kandidatne liste, na katere so uvrideni trije
kandidati oziroma kandidatke, pri eemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrideni trije
kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik vsakega od spotov. pri osebnih podathh
kandidatovje potrebno navesti oznako, katerega spolaje kandidat (moiki - M, ienska - Z).

4.7. LisU kandidatovje treba priloiiti sog[asje kandidatov, pri aemerje sogtasje posameznega kandidata
neprekticno. Ce gre za listo ene potitidne stranke mora biti priloZen tudi zapisnik o dotodiM tiste
kandidatov in pravita politiine stranke, po katerih je bita tista dotoaena. fe gre za listo dveh ati vei
potitiinih strank morata biti pritoiena zapisnik in pravita vsake od predtagatetjic.

4.8. Lista kandidatov se vloii neposredno pri tisti VKVE, na katero se tista kandidatov nanaSa. Listi
kandidatovje treba priloiiti (razen v primeru iz toake 4.2.1. tega navodita) tudi zNDZ doloeeno
najmanj5e 5tevilo podpisov volivcev na predpisanih obrazcih. Liste kandidatov morajo biti vtoiene
najpozneje 78. 6.2074 do 24. ure. Listo kandidatov, ki se predLoii VKVE po izteku roka, se zavrne.

5. Postopek potrjevanja kandidaturin list kandidatov

5.1. Po vloZitvi liste kandidatovje potrebno listo kandidatov preizkusiti in nato odloditi, ati se lista
kandidatov potrdi ati zavrne. VKVE mora svoje naloge opraviti iim prej, po moZnosti pred iztekom
rokov, doloienih v rokovniku votilnih opraviL za preddasne voliWe.

5.2. Listo kandidatov, ki je vtoiena pravoaasno, VKVE takoj preizkusi a[i je sestavtjena in dotodena v
skladu z zakonom. VKVE ob predtoZitvi ugotovi, ali je vtoga popolna in ali so listi kandidatov
priloiene vse pritoge, kijih dotoda 51. dlen ZVDZ.

5.3. Ce VKVE ugotovi formatne pomanjktjivosti, kijihje mogoie odpraviti, zahteva od predtagatel.ja, da
jih iim prej, najkasneje pa v treh (3) dneh odpravi. ee formatne pomanjktjivosti niso odpravtjene v
roku, votilna komisija listo kandidatov zavrne.

5.4. VKVE na podlagi predtoienih podatkov kandidatov in predstavnika liste, od pristojnega organa
pridobi informacijo, ali kandidati imajo pasivno volitno pravico.

5.5. DVK bo takoj po izteku roka za predloZitev list kandidatov obvestita VKVE, katere liste kandidatov
potitidnih strank so podprte s podpisi najmanj treh postancev Driavnega zbora RS.

5.6. VKVE za voliWe postancev narodnosti morata od komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov
italijanske oziroma madiarske narodne skupnosti pridobiti podatek, ati je najmanj trideset
voLivcev, ki so dati podporo posamezni kandidaturi na predpisanem obrazcu, vpisanih v posebni
votitni imenik.

5.7. VKVE takoj poauejo DVK podatke o vtoienih listah kandidatov. DVK ugotovi ali posamezni kandidat
kandidira v dveh ati vei votitnih enotah. Ce ugotovi, da posamezni kandidat kandidira na [istah v
ved votitnih enotah, Steje za vetjavno kandidaturo tista, h je bita prva doloiena, in o tem takoj
obvesti kandidata, predstavnike list kandidatov ter VKVE. Neveljavno kandidaturo, na podtagi
ugotovitve DVK, zavrne VKVE.

5'8. Po opravljenem preizkusu VKVE listo kandidatov. kije sestavljena in doloiena v sktadu z zakonom,
Dotrdi.

5.9. Ce VKVE ugotovi, da lista kandidatov ni sestavtjen a i n dotoiena v sktad u z za kono m, j o zavrn e. Lista
kandidatov se lahko zavrne v cetoti ati samo glede posameznih kandidatov, [ahko pa tudi v detu, h
se nanaia na posamezno sestavino [iste (npr. del imena tiste ipd.).
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5.10. 0dl.oibo o potrditvi oziroma o zavrnitvi Liste kandidatov izda VKVE iim prej, najpozneje pa do
osemnajstega dne pred dnem gtasovanja, torej najpozneje 00. 0. 2014. 0dlodba se vroti
predstavniku Liste kandidatov. Izvod odlodbe - v prepisu al.i kot fotokopija oz. v elektronsh
prestikavi - o potrdiM oziroma o zavrnitvi liste kandidatov se poitje tudi DVK.

5.11. V primeru, ko VKVE zavrne listo kandidatov, mora v odlodbi poduiiti, da je zoper odloibo
dopustna pritoiba na Vrhovno sodiide RS, Ljubtjana, Tavdarjeva 9, h jo je treba vlofiti v 48. urah
po prejemu odtoibe.

5.12. VKVE sestavi seznam potrjenih list kandidatov za obmocje volilne enote. Vrstni red vpisa List

kandidatov v seznam se dolodi z lrebom, ki ga opravi VKVE. Pri irebu lahko sodelujejo
predstavnih list ati od predstavnika pooblaiiena oseba, h mora biti volivec in ne sme biti
kandidat. Zreb se opravi po postopku in na nadn, ki ga doloii VKVE ati na podtagi smiselne
uporabe Pravil o postopku izvedbe ireba za dotoiitev vrstnega reda kandidatur in list kandidatov
it.040-2/2074. zdne 26. 4.2074.

5.13. 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 poteg zaporedne iteviLke in imena tiste kandidatov, za posameznega kandidata
vpisuje samo priimek in ime kandidata.

6. Usposabljanje tlanov volitnih odborov

6.1. OVK morajo pred dnevom glasovanja izresti usposabljanje (initrukcije) za itane votitnih odborov in
jih seznaniti z navodilom za delo volilnih odborov. OVK seznani dtane volilnih odborov, da se lahko
usposabtjajo tudi s pomocjo ap[ikacije dostopne na spletnem mestu DVK (http://bit.ty/1koOYS3).

6.2. Pri usposabljanju je potrebno posebej poudariti, da morajo votilni odbori pri glasovanju dostedno
upoitevati dolodbe 71. clena ZVDZ zlasti na nujnost:
a) ugotavljanja istovetnosti volivca z osebnim dokumentom (naeelo osebnega glasovanja

b) da se volivcu izrodi glasovnica po podpisu, a[i po vpisu zaznambe, da se ne ieli podpisati, v
voLilni imenik oziroma v seznam volivcev.

6.3. Pri usposabljanju morata sodetovati najmanj dva dtana okrajne voLitne komisije, udeteZiti pa se ga

morajo predsedniki in namestniki predsednikov votilnih odborov.

6.4. OVK morajo pri izvedbi usposabljanj dtane volilnih odborov posebej pouditi o moinosti in nadinu
uporabe pripomo-kov za glasovanje sLepih in stabovidnih oseb (!ab[one za stepe).

6.5. Usposabljanja ravnanja s posebno gtasovalno napravo se morajo udeleiiti vsi itani votitnega
odbora, ki vodijo gtasovanje na voliiiu na katerem bo gtasovalna naprava.

7. Naiini glasovanja

7.1. na voliSEih, ki jih je OVK dotoiila kot voliida, na katerih se glasuje na podlagi sptoinega volitnega
imenika oziroma, ki jih je VKVE za volitve poslanca narodnosti dototila kot voliita, na katerih se
gtasuje na podlagi volitnega imenika pripadnikov itatijanske oz. madiarske narodne skupnosti, in
sicervnedeljo, 73.7.2014,od7. do 19. ure.

7.2. po poiti (na obmo(iu Stovenije), ce bo volivec, h bo na dan glasovanja na zdravtjenju v bolniSnici
ati zdravitildu, v zaporu a[i priporu, v domu za ostarele obiane in nima prijavljenega sta[nega
prebivatiida v domu, najpozneje 10 dni pred dnem gtasovanja sporoiil OVK, da ZeLi gLasovati na tak
naiin. Zadnji dan za vloZitev obvestita je sreda, 2. 7. 2074. Pn ugotavljanju izida glasovanja po



polti iz obmoqja Slovenije se upoStevajo glasovnice, ki bodo prispete na OVK do ponedetjka. 14. 7.
2074 , do 72 . ure,

7.3. na prediasnem glasovanju na votiidu, h je na sedeiu upravne enote ati njeni izpostavi (uE
Ljubtjana) a[i na sedeiu tistih upravnih enot, na katerih OVK nimajo sedeia (UE Cerknica, UE
Dravograd in UE Mettika).

7.3.1. Predaasno glasovanje poteka v torek 8. 7., sredo 9. 7. in tetrtek lO. 7 . ZO74 med 7. in 19.
ur0.

7.3.2. Pn imenovanju volilnih odborov za prediasno glasovanje mora OVK upoitevati 3. toako
tega navodi[a.

7.4. na domu, ie bo volivec, najpozneje tri dni pred dnem gtasovanja, tj. do vkljueno srede , g.7. ZOf4,
sporoiil OVK, da ieli glasovati pred votitnim odborom na svojem domu. Glasovanje na domu opravi
vo[iLni odbor na obmodju katerega je volivec vpisan v votitni imenik.

7 ,4.7. Pri izvedbi glasovanja na domu se na posebnem obrazcu, ki ga volivec podpile, zabeLeZi,
kateri dtani votitnega odbora so opravili gtasovanje, ime in priimek votivca, ki je glasovar,
kraj in ura glasovanja in druge okoli5iine gtasovanja. Na obrazcu so opozorita, h jih mora
volilni odbor pri glasovanju upoitevati (osebno glasovanje, morebitno glasovanje s
pomotjo tretje osebe, tajnost gtasovanja ipd.).

7.4.?. Ne glede na zapis o gtasovanju na domu na posebnem obrazcu, mora votilni odoor v
zapisniku o detu votitnega odbora navesti podatke o votivcih, ki so glasovali na domu.
Obrazec o gtasovanju na domu se priloii zapisniku o detu volitnega odbora,

7.5. na voliiiu. kije dostopno invatidom (79. a iten ZVDZ).

7.5.1. Votivci, ki so vpisani v volilni imenik za voliSde, h je dostopno invalidom fie to njihovo t.i.
>domate vo[iiie<), lahko qtasujejo brez predhodnega sporodila OVK, da iel.ijo glasovati na
tem vo[i5iu;

7.5.2. Volivci, kisovpisani v volitni imenik za votilie, ki ni dostopno invalidom, lahko na obmodju
istega votilnega okraja, gtasujejo na voliieu, kije dostopno invalidom, de to sporoiijo OVK
najpozneje, do vktjuino srede, 9.7 . Z0t4i

7.5.3. Volivec, kije vpisan v volitni imenik na obmocju votiica, ki je dostopno invalidom, ne more
za gtasovanje izbrati drugega votiida, h je dostopno invatidom, razen, ie ieti gtasovati na
vo[i5tu znotraj votitnega okraja, kije oprem[jeno z gtasovatno napravo.

7.5.4. Na 30 (tridesetih) votiidih, ki so jih OVK doloiite kot voti5da dostopna invalidom, bo
omogoeeno glasovanje z glasovalno napravo. Seznam votiid, ki bodo opremljena z
glasova[no napravo, dotodi sIuZba komisije.

7.5.5. votivci, ki ietijo gtasovati na voliiiu, kije opremtjeno z gtasovatno napravo, patovoliiee ni
njihovo matiino votiiee (torej za to vo[iide niso vpisani v votitni imenik) lahko glasuje;o na
drugem voliSdu znotraj okraja, ki je opremtjeno z gtasovalno napravo. Svojo namero o tem
morajo sporoaiti OVK, na obmocju katere so vpisani v volitni imenik, najpozneje tri dni preo
dnem glasovanja tj. do vktjutno srede ,9.7 .2074.

7.5.6. Na votiiiu, h je opremljeno s posebno glasovalno napravo lahko volivci gLasujejo z
gtasovnico oziroma s posebno glasovalno napravo. ee votivec izrazi Zetjo oziroma zahrevo
za glasovanje s posebno glasovalno napravo se v volitni imenik, v rubriki >opombe< vpiie
oznaka >GN<. Vpis vvotitni imenik se opravi preden se volivec podpiie



7.6. na votiStu brez krajevne pristojnosti ()r0MNIA(). doloienem za glasovanje votivcev izven okraja
statnega prebivatiSea. Na tem votiSiu lahko glasujejo:

7.6.1. volivci, h bodo na dan gtasovanja izven okraja svojega stalnega prebivatiSia ter ielijo
glasovati na voliSiu v drugem okraju, ee bodo svojo namero sporoiiti OVK na obmodju
katere so vpisani v volitni imenik, najpozneje tri dni pred dnevom gtasovanja tj. do vkljudno
srcde, 9.7 .2074i

7.6.2. volivci, h nimajo stalnega prebivaliSda v Republiki Stoveniji (izseljenci), pa bodo na dan
gtasovanja na obmodju Repubtike Slovenije (v nadatjnjem besedilu: RS), ie bodo svojo
namero sporoeili OVK ati DVK najpozneje tri dni pred dnem glasovanja tj. do vkljudno srede,
9.7 ,2074.

7.7. na diplomatskih predstavniiMh in konzulatih RS, h jih bo za izvedbo prediasnih volitev doloiita
DVK. Na teh voli5tih lahko gtasujejo:

7.7.1. votivci, ki nimajo stalnega prebivali5ta v RS (izsetjenci) in so vpisani v volitni imenik
driavtjanov RS, ki nimajo statnega prebivali5da v RS;

7.7.2. volivd, h so vpisani v sploini volitni imenik, ker imajo statno prebivatiSte na obmocju RS in
bodo na dan gtasovanja zaaasno v tujini, de najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja
tj. do vktjuino ietrtka, 12.6.2014 sporotijo DVK, da ietijo gtasovati na diplomatskem
Dredstavni5tvu a[i konzulatu.

7.8. po po5ti iz tujine lahko gtasujejo:

7.8.1. votivci, h so na dan glasovanja v tujini, kjer tam stalno prebivajo in so na podtagi 82. itena
ZVDZ prejeti vo[ilno gradivo;

7.8.2. volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam zadasno prebivajo, de to sporodijo DVK

najpozneje trideset dni pred dnem gtasovanja tj. do vkljuino detrtka , 12. 6.2074.

8. Ravnanje z glasovnicami

8.1. Za iaredbo glasovanja na voliiiih iz toake 7.1. tega navodita OVK, na podlagi tretjega odstavka 64.
ilena in pwega odstavka 66. ilena ZVDZ, za vsako voli5te pripravi in preda votitnemu odboru totiko
gtasovnic, kotje 5tevito votivcev vpisanih v votilni imenik.

8.2. Za druga voli5ia morajo OVK pripraviti primerno itevilo gtasovnic ter dosledno upoStevati
sted$ivost Stevila glasovnic po potrditu(ih) in zapisniku o 5tevilu prejetih, uporabLjenih in
neuporabtjenih gtasovnic.

8.3. Kadar se glasuje na votiiiu, ki je dostopno invalidom in se gtasovanje opravlja s posebno
glasovaIno napravo, mora biti omogoeena tudi oddaja prazne gtasovnice.

9. Glasovanje na voliiiu

9.1. Glasovanje in deto na votiSiih poteka po pravitih, kijih dotota Navodilo za delo volilnih odborov.
Navodilo za delo volitnih odborov sprejme DVK.

9.2.OVK naj na dan gtasovanja obi5ie iim vei voli5i na obmodju okraja in preveri. de deto volilnih
odborov poteka v skladu z ZVOZ in navoditi DVK.



10. Ugotavljanje izida volitev na voli5iu

10.1. Volitni odbor ugotovi:

1. a) 5tevilo volivcev, vpisanih v sploini votilni imenik,
b) iteviLo volivcev, h so gtasovati s potrditom upravne enote, ker pomotoma niso biti

vpisani v sploini votiIni imenik,
c) skupno itevilo votivcev, ki so ime[i pravico glasovati na obmocju votiida;

2. a) ltevi[o votivcev, ki so glasova[i po sploinem votitnem imeniku;
b) Stevito volivcev, ki so gtasovati s potrditom upravne enote, ker pomotoma niso bili

vpisani v sp[o5ni volitni imenik,
c) skupno Stevilo votivcev, ki so glasovati na voliidu;

3. itevito oddanih gtasovnic;

4. itevi[o neveljavnih glasovnic;

5. skupno itevito vetjavnih glasovnic;

6. itevito glasov, h sojih dobili posamezni kandidati in posamezne liste kandidatov.

10.2. Veljavnost glasovnice se ugotavtja glede na glas za listo kandidatov.

10.3. Gtasovnica je neve[javna:

a) de je oddana prazna,

b) teje votivec obkrofi[ ved kot enega kandidata

Glasovnicaje nevetjavna tudi v drugih primerih, ie iz nje ni mogode ugotoviti volje votivca.

10.4. Ce je na posameznem votiSdu oddanih deset (10) ati manj glasovnic, votilni odbor ne sme
ugotavtjati izida glasovanja na voliStu, temved gtasovnice preda 0VK, ki ugotovi izid gtasovanja
na tem votiiiu. To pravi[o vetja tudi za gtasovanje na voliiiu dolodenem za glasovanje volivcev
izven okraja statnega prebivatiiia (>0MNI-a<).

10.5. Posebnosti postopka ugotavtjanja izida na votiSdu, na katerem se gtasuje s tiskanimi glasovnicami
in z gtasovatno napravo, se na ustrezen nadn uredijo v obrazcu zapisnika o delu votilnega odbora.

10.6. Navodila gtede ugotavtjanja izida prediasnih volitev na voliidih brez krajevne pristojnosti
(>0MNIA(), po poiti v Sloveniji, po poiti iz tujine in ugotavtjanja izida prediasnih volitev na
ravni voti[nega okraja ter volitne enote, bo DVK sprejeta pred zadetkom preddasnega gtasovanja.

III.

Na podlagi 61. atena ZVDZ bo seznam list kandidatovjavno objavuen, najpozneje v petek, 27. 6. 20t4,
na spletnem mestu DVK in z izdajo nenaslovljene pubtikacije za posamezno volilno enoto, ki jo bodo
prejela vsa gospodinjstva na obmocju volilne enote. V publ.ikaciji bodo objavl.jeni tudi kontaktni podath
OVK in seznam votiit, na katerihje omogoteno gtasovanje z glasovalno napravo.



ry.

(1) firektor stuibe komisije tahko za izvr5eranje tega navodila izda podrobnejfu usmeritve za deto OVK

in VKVE.

(2) V beseditu tega navodita uponbtjeni iznzi, zapisani v moSki spolni slovni€ni oblih, so uponbljeni
kot nevtralni za ienske in moike.

(2) To navodito zadne rretjati z dnem sprejema in se objavi na spletnem mestu DVK. Navodito se po5lje

OVKin Vl0E.

Stevl'|:Uaj. O+t-Z+/ zOtt -ts
Ljub$ana, 3. 6. 2014 66',iA
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