
 
 
       

 
Na podlagi 7. in 20. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – 
odločba US) in prvega odstavka 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– ZVDZ - UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 93. seji  21. avgusta 2012, 
sprejela  
 
 

N A V O D I L O 
okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo  

volitev predsednika republike  
 

I. 
 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu volitev predsednika 
republike (Uradni list RS, št. 57/12) razpisal volitve predsednika republike.  
 
Glasovanje na volitvah bo v nedeljo, 11. novembra 2012, na voliščih, ki bodo odprta med 7. In 19. uro. 
. Roki za volilna opravila so začeli teči v ponedeljek 20. avgusta 2012.  
 
Za doseganje z ustavo predpisane večine določa zakon dvokrožni sistem glasovanja. Ponovno 
glasovanje oziroma drugi krog glasovanja se izvede v primeru, če v prvem krogu nihče izmed 
kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov.  Ponovno glasovanje se opravi najpozneje v 21 dneh po 
prvem krogu. Glede na zakonske roke za ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine bo Državna 
volilna komisija (v nadaljevanju: DVK)  morebitni drugi krog razpisala za nedeljo, 2. decembra 2012.  
 
Volitve predsednika republike ureja Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 
73/03 – odločba US – v nadaljevanju: ZVPR).  
 
Na podlagi 20. člena ZVPR se glede vprašanj, ki niso posebej urejena z ZVPR, smiselno uporabljajo 
določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1 in 54/07 – 
odločba US – v nadaljevanju: ZVDZ). Glede vprašanj, ki jih ZVPR posebej ne ureja, se smiselno 
uporabljajo določbe ZVDZ (9. člen ZVPR). 
 

II.  
 
DVK za zagotovitev zakonitosti izvedbe volitev in enotne uporabe določb ZVPR in ZVDZ daje okrajnim 
volilnim komisijam (v nadaljnjem besedilu: OVK) in volilnim komisijam volilnih enot (v nadaljnjem 
besedilu: VKVE) naslednja strokovna navodila, usmeritve in priporočila:   
 
 
1.  Določitev volišč in njihovih območij 
 
1.1. OVK s smiselno uporabo 39. člena ZVDZ čim prej določi volišča in območja volišč. Pri določitvi 

volišč je treba upoštevati, da so  volivkam in volivcem (v nadaljevanju: volivcem) dostopna.    
 
1.2. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij OVK čim prej, najpozneje pa do 30. avgusta 2012, 

posreduje pristojni upravni enoti in pristojni izpostavi geodetske uprave.  
 

1.3. Na podlagi prvega odstavka 79. a člena ZVDZ mora OVK izmed volišč, ki jih določi po 1.1. točki 
tega navodila, za območje okraja določiti volišča, ki so dostopna invalidom. Na območju okraja 
mora OVK določiti kot invalidom dostopna vsa tista volišča, ki so invalidom dejansko dostopna. 

 
Na območju okraja mora biti najmanj ena četrtina volišč dostopnih invalidom.  

  
1.4. Poleg volišč iz prejšnje točke se za volišče, ki je dostopno invalidom, določi tudi volišče določeno 

po 1.6. točki tega navodila. 



 
1.5. OVK mora na podlagi drugega odstavka 79. a člena ZVDZ določiti volišče za glasovanje volivcev, 

ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (t.i. OMNIA). To volišče mora biti dostopno 
invalidom. 

 
1.6.  OVK mora določiti volišče za predčasno glasovanje, ki je na sedežu OVK, v takšnih prostorih v 

objektu, ki morajo biti čim bolj dostopna volivkam in volivcem (v nadaljevanju: volivcem), še zlasti 
invalidom (npr. to volišče naj se določi v prostorih v pritličju in ne v nadstropjih ali v kletnih 
prostorih).  

 
1.7. Sklep o določitvi volišč se javno objavi na sedežu okrajne volilne komisije in takoj pošlje DVK. Iz 

sklepa mora biti razvidno, katera volišča so dostopna invalidom.    
 
1.8. OVK izdela seznam volišč, ki so dostopna invalidom in ga, skupaj s sklepom iz prejšnje točke 

tega navodila, pošlje DVK.  
 
 
2.   Imenovanje volilnih odborov 
 
2.1. Politične stranke lahko OVK do vključno 30. avgusta 2012 podajo predloge za imenovanje 

predsednika in članov volilnega odbora ter njihovih namestnikov.  
 
2.2. Predlogu politične stranke morajo biti 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 roku 3 dni od prejema obvestila za dopolnitev. Če politična stranka ne dopolni 
predloga, ga OVK ne upošteva.  

 
2.3. Pri imenovanju volilnih odborov mora OVK dosledno upoštevati 3. točko II. razdelka Navodila 

okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo predčasnih volitev v 
državni zbor, št. 10-2/00-04/11, z dne 24. oktober 2011, pri čemer upošteva naslednje zaporedje 
političnih strank :  

 
1. Lista Zorana Jankoviča – Pozitivna Slovenija, 
2. Slovenska demokratska stranka – SDS, 
3. Socialni demokrati – SD, 
4. Državljanska lista Gregorja Viranta, 
5. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 
6. SLS Radovana Žerjava – Slovenska ljudska stranka in 
7. NSi - Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka. 

 
Med predlagateljema list kandidatov političnih strank DeSUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije in SLS Radovana Žerjava – Slovenska ljudska stranka, s katerih list je bilo 
izvoljeno enako število poslancev v državni zbor določi OVK  zaporedje upoštevanja predlogov za 
člane volilnih odborov z žrebom. V primeru zadostnega števila predlogov političnih strank DeSUS 
in SLS za člane volilnih odborov, se člani volilnih odborov po predlogih teh dveh političnih strank 
imenujejo tako, da je število upoštevanih predlogov vsake od navedenih političnih strank enako.  

 
2.4. Če OVK za imenovanje članov volilnih odborov ne dobi zadostnega števila predlogov političnih 

strank,  se za manjkajoče člane določijo uradniki, zaposleni v organih državne uprave ali upravi 
lokalne skupnosti.   
 

3.  Glasovanje  
 

Na volitvah predsednika republike se lahko glasuje: 
 
3.1. na volišču, na katerem je volivec vpisan v   splošni volilni imenik, in sicer v nedeljo, 11. 

novembra 2012, od 7. do 19. ure. ;  
 



3.2. po pošti (na območju Slovenije), če bo volivec, ki bo na dan glasovanja na zdravljenju v 
bolnišnici ali zdravilišču, v zaporu ali priporu, v domu za ostarele občane in nima prijavljenega 
stalnega prebivališča v domu, najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja sporočil okrajni volilni 
komisiji, da želi glasovati na tak način. Zadnji dan za vložitev obvestila je sreda, 31. oktober 2012.              

 
Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti iz območja Slovenije se upoštevajo glasovnice, ki bodo 
prispele na OVK do ponedeljka, 12. novembra 2012, do 12.00 ure; 

 
3.3. na predčasnem glasovanju na volišču, ki je na sedežu OVK, ali  na sedežu tistih upravnih enot, 

na katerih OVK  nimajo sedeža (UE Cerknica, UE Dravograd in UE Metlika). 
 

3.3.1  Predčasno glasovanje poteka v torek 6. novembra, sredo 7. novembra in četrtek 8. 
novembra 2012 med 9. in 17. uro.  

 
3.3.2  Pri imenovanju volilnih odborov za predčasno glasovanje in pri izvedbi predčasnega 

glasovanja mora OVK  upoštevati 2. točko tega navodila ter točke 2.4.1., 2.4.2 in 2.4.3 
Navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo 
predčasnih volitev v državni zbor,  št. 10-2/00-04/11, z dne 24. oktober 2011. 

 
3.4. na domu, če bo volivec, najpozneje tri dni pred dnem glasovanja, tj. do vključno četrtka, 8. 

novembra 2012, sporočil OVK, da želi glasovati pred volilnim odborom na svojem domu;  
 

3.4.1. Pri izvedbi glasovanja na domu se na posebnem obrazcu, ki ga volivec podpiše,  zabeleži, 
kateri člani volilnega odbora so opravili glasovanje, ime in priimek volivca, ki je glasoval, 
kraj in ura glasovanja in druge okoliščine glasovanja. Na obrazcu so  opozorila, ki jih mora 
volilni odbor pri glasovanju upoštevati (osebno glasovanje, morebitno glasovanje s 
pomočjo tretje osebe, tajnost glasovanja ipd..). 

 
3.4.2. Ne glede na zapis o glasovanju na domu na posebnem obrazcu, mora volilni odbor v 

zapisniku o delu volilnega odbora navesti podatke o volivcih, ki so glasovali na domu. 
Obrazec o glasovanju na domu se priloži zapisniku o delu volilnega odbora. 

 
3.5. na volišču, ki je dostopno invalidom (79. a člen ZVDZ).  
 

3.5.1. Volivci, ki želijo na območju okraja glasovati na volišču, ki je invalidom dostopno, morajo 
svojo namero sporočiti OVK, na območju katere so vpisani v volilni imenik, samo v tistem 
primeru, če želijo glasovati na volišču, za območje katerega niso vpisani v volilni imenik. 
OVK morajo obvestiti najpozneje tri dni pred dnem glasovanja tj. do vključno četrtka, 8. 
novembra 2012.  

 
3.5.2. Volivec, ki je vpisan v volilni imenik na območju volišča, ki je dostopno invalidom, ne more 

za svoje glasovanje izbrati drugega volišča, ki je dostopno invalidom, razen, če želi 
glasovati na volišču, ki je opremljeno z glasovalno napravo. 

 
3.5.3. Na tridesetih (30) voliščih, ki so jih OVK določile kot volišča dostopna invalidom, bo 

omogočeno glasovanje z glasovalno napravo. Seznam volišč, ki bodo opremljena z 
glasovalno napravo, določi Služba DVK.  

 
3.5.4. Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je opremljeno z glasovalno napravo, pa to volišče ni 

njihovo matično volišče (torej za to volišče niso vpisani v volilni imenik) , morajo to sporočiti 
OVK, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje tri dni pred dnem 
glasovanja tj. do vključno četrtka, 8. novembra 2012.   

 
3.6. na volišču, določenem za glasovanje volivcev izven okraja stalnega prebivališča.  
 

Na tem volišču lahko glasujejo: 
 
a)  volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oziroma, ki začasno prebivajo zunaj 

kraja stalnega prebivališča, če bodo svojo namero sporočili OVK najpozneje tri dni pred 
dnevom glasovanja tj. do vključno  četrtka, 8. novembra 2012;                      ; 



 
b)  volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci), pa bodo na dan glasovanja na 

območju RS, če bodo svojo namero sporočili OVK ali DVK najpozneje tri dni pred dnem 
glasovanja tj. do vključno četrtka, 8. novembra 2012. 

 
3.7. na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki jih 

je za izvedbo volitev predsednika republike določila DVK. Na teh voliščih lahko glasujejo: 
 

3.7.1. volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v RS (izseljenci) in so vpisani v volilni imenik 
državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS;  

 
3.7.2.  volivci, ki so vpisani v splošni volilni imenik, ker imajo stalno prebivališče na območju 

Republike Slovenije in bodo na dan glasovanja začasno v tujini, če najpozneje trideset dni 
pred dnem glasovanja t.j. do vključno četrtka, 11. oktobra 2012 sporočijo DVK, da želijo 
glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (82. člen ZVDZ). 

 
3.8. po pošti iz tujine glasujejo:  
 
3.8.1. volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam stalno prebivajo in so na podlagi 82. člena 

ZVDZ prejeli volilno gradivo; 
 
3.8.2. volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno prebivajo, če to sporočijo DVK 

najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja tj. do vključno četrtka, 11. oktobra 2012.                         
. 

 
3.8.3. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti iz tujine se upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele na 

DVK ali OVK najpozneje do ponedeljka, 19. novembra 2012, do 12.00 ure, pod pogojem, da je 
bila pošta poslana v Slovenijo najpozneje v soboto, 1o. novembra 2012.                    .  

 
4. Oblika in vsebina glasovnice 

 
4.1.  Glasovnica za glasovanje se natisne na papirju A5 formata. 
 
4.2. Na glasovnici je za naslovom navodilo, ki se glasi:  
 

»Glasuje se samo za 1 (enega/eno) kandidata/kandidatko. Za kandidata/kandidatko glasujete 
tako, da obkrožite številko pred njegovim/njenim imenom in priimkom.« 

 
4.3. Glasovnica, s katero se glasuje na območju okraja, na katerem se uporabljajo dvojezične 

glasovnice, je lahko drugačnega formata kot glasovnica, ki se natisne samo v slovenskem jeziku. 
Enako velja za glasovnico, ki se uporablja na volišču, določenem po prvem odstavku 79. a členu 
ZVDZ.  

 
4.4. Kadar se glasuje na volišču, ki je dostopno invalidom in se glasovanje opravlja s posebno 

glasovalno napravo, mora biti omogočena tudi oddaja prazne glasovnice.   
 
5. Glasovanje na volišču 
 
5.1. Potek glasovanja na voliščih in druge oblike glasovanja bodo potekala po pravilih, ki jih vsebuje  

Navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo predčasnih 
volitev v državni zbor, št. 10-2/00-04/11, z dne 24. oktober 2011. 

 
5.2. Ministrstvo za notranje zadeve v posebnem volilnem imeniku za glasovanje na diplomatsko-

konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v rubriki »opombe« označi, da volivec glasuje na 
volišču, ki ga je OVK določila kot volišče za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča 
na območju okraja. 

  
5.3. OVK morajo pri izvedbi usposabljanj (inštrukcij) članice in 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). 



 
5.4. Usposabljanja (inštrukcij) ravnanja s posebno glasovalno napravo se morajo udeležiti vsi člani 

volilnega odbora, ki vodijo glasovanje na volišču na katerem bo glasovalna naprava.  
 
 
 
 
 
6. Kandidiranje 
 
 6.1. Kandidate za predsednika republike lahko, po postopku in na način kot ga določa II. poglavje 

ZVPR, predlagajo politične stranke, poslanci državnega zbora in volivci.  
 
6.2. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Kandidate določi s 

tajnim glasovanjem.  
 
6.3. Politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dvoje ali več političnih strank lahko določi 

skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev 
državnega zbora ali najmanj tri tisoč volivcev.  

 
6.4. Poslanci državnega zbora določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi  najmanj 

deset poslancev državnega zbora. 
 
6.5. Volivci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi skupina najmanj pet tisoč 
volivcev.  
 
6.6. Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni kandidaturi. Podpora s podpisi se daje 

od 20. avgusta 2012 na obrazcih, ki jih je predpisala DVK  z Navodilom o obrazcih za dajanje 
podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 61/12).  

 
6.7. Kandidatura mora biti sestavljena v skladu z določbo 16. člena ZVPR.  Kandidaturi je treba 

priložiti soglasje kandidata.  Kandidat lahko umakne soglasje najkasneje dvajseti dan pred dnem 
glasovanja oziroma najkasneje, 22. oktobra 2012, s pisno izjavo, ki jo predloži DVK. 

 
6.8.  Kandidaturi ene politične stranke mora biti priložen  zapisnik o določitvi kandidature in pravila 

politične stranke, po katerih je bila kandidatura določena, kandidaturi  dveh ali več političnih 
strank pa zapisnik in pravila vsake od predlagateljic. Pravila politične stranke morajo biti identična 
s pravili, ki so pri pristojnem organu za registracijo političnih strank.  

 
6.9. Kandidatura se vloži neposredno pri DVK najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja 

torej najkasneje v sredo, 17. oktobra 2012, do 24. ure. Kandidaturi je treba na predpisanem 
obrazcu priložiti  najmanjše z zakonom določeno število podpisov volivcev/poslancev.  

 
7. Ugotavljanje izida volitev na volišču 
  
7.1. 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; 
5.  skupno število veljavnih glasovnic; 
6.  število glasov ki jih je prejel posamezen kandidat/kandidatka 

 
7.2. Glasovnica je neveljavna: 



 
a) če  je oddana prazna; 
b) če je volivec obkrožil več kot enega kandidata/kandidatko; 
 
Glasovnica je neveljavna tudi v drugih primerih, če iz nje ni mogoče ugotoviti volje volivca. 

 
 
 
7.3. 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 (OMNI-a). 

 
7.4. Posebnosti postopka ugotavljanja izida na volišču, na katerem se glasuje s tiskanimi glasovnicami 

in z glasovalno napravo, se na ustrezen način uredijo v obrazcu zapisnika o delu volilnega 
odbora.  

 
8. Ugotavljanje izida glasovanja na volitvah 
 
8.1. OVK, v ponedeljek, 12. novembra 2012, po ugotovitvi izida glasovanja po pošti iz Slovenije, 

ugotovi začasni delni izid za območje okraja.  
 
8.2. OVK, v ponedeljek, 19. novembra 2012, po ugotovitvi izida glasovanja po pošti iz tujine, ugotovi 

končni uradni izid za območje okraja in ga razglasi.  
 
8.2.1. 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 prvi krog glasovanja t.j. 11. novembra 2012  in tudi za morebitni drugi krog dne 2. 
decembra 2012. Za morebitni drugi krog glasovanja bodo volivci iz te točke prejeli uradno 
prazno glasovnico ki ima označbo »ZA DRUGI KROG«.  

 
8.2.2  Če volivec v prvem krogu glasovanja t.j. za 11. november 2012 uporabi oziroma pošlje uradno 

prazno glasovnico, ki je predvidena za drugi krog glasovanja, se taka glasovnica šteje kot 
neveljavna in se pri ugotavljanju izida glasovanja ne upošteva.  

 
8.3. Na podlagi zapisnikov volilnih odborov ter OVK, VKVE čim prej ugotovijo končni uradni izid za 

območje volilne enote in ga razglasijo.  
 
8.4.  VKVE predvidoma 21.11.2012 predajo DVK: 

a) en izvod zapisnika VKVE o ugotovitvi uradnega izida glasovanja za  območje volilne enote 
b) zapisnike OVK o ugotovitvi končnega izida glasovanja za območje okrajev 
c) zapisnike volilnih odborov. 

 
8.5. Glede objave rezultatov glasovanja se uporablja Navodilo okrajnim volilnim komisijam in volilnim 

komisijam volilnih enot za izvedbo predčasnih volitev v državni zbor,  št. 10-2/00-04/11-2, z dne 
8. november 2011.  

 
8.6. Služba komisije zagotovi sprotno objavo rezultatov po posameznih voliščih na spletni strani DVK 

www.dvk-rs.si.  
 
9. Uporaba 30. in 31. člena ZVDZ (zaupniki) 
 
Določbe 30. in 31. člena ZVDZ se pri volitvah predsednika republike uporabljajo na dva načina, in 

sicer: 
 

a) da predstavnik kandidata sporoči VKVE  po enega zaupnika pri VKVE, le-ta pa opravlja 
funkcijo, ki jo zakon določa za predstavnika liste kandidatov v volilni enoti, 

b) da predstavnik kandidata sporoči imena zaupnikov pri VKVE ter pri drugih volilnih organih. 
 
 

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


III. 
 
Na podlagi 19. člena ZVPR  bo seznam kandidatur  javno objavljen, najpozneje 26. oktobra 2012, z 
izdajo brošure, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji ter na spletni strani www.dvk-
rs.si. V brošuri bodo objavljeni tudi kontaktni podatki OVK, seznam volišč, ki so določena kot invalidom 
dostopna in seznam volišč, na katerih je omogočeno glasovanje z glasovalno napravo.  
 
 
 
 
 

IV. 
 
To navodilo začne veljati z dnem sprejema. 
 
 
 
Številka: 041-9/2012-19       Anton Gašper Frantar, l.r. 
V Ljubljani, 21.8.2012                            Predsednik 

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

