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DrZavna vo[i [na komisiia
Na podfagi 39. dlena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni List RS, 5t. 26/07
UPB2)je Driavna votitna komisija na 16. seji 3.4. 2014 sprejela

-lRl] -

NAVOOILO
okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A)

I.

je

o Zakonu o spremembah in
gradiva
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
ter arhivih (ZVDAGA-A). 0dLok o
razpisuje objavljen v Uradnem Listu RS, 5t. 23/14.
Driavni zbor Repubtike Stovenije

razpisal zakonodajni referendum

Vpraianje, ki se daje na referendum, se glasi: >Ati ste za to, da se uvetjavi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je
sprejeL Driavni zbor na seji dne 28. januarja 2014?(
Za dan glasovanja na referendumu je dotodena nedelja,
referenduma bodo zaieti tedi v sredo 3. aDri[a 2014.

4. maj 2014. Roh za opravi[a za izvedbo

Referendum ureja Zakon o referendumu in o tjudsh iniciativi (Uradni list RS, at.26/07 - ZRLI - UPB2 - v
nadaljevanju: ZRLI). Gtede vpraianj postopka izvedbe referenduma, h niso posebej urejena z ZRLI, se
smiselno uporabtjajo doloibe Zakona o volitvah v driavni zbor (Uradni tist RS, 5t. 709/06 - ZUDZ - UPBT
in 54107 - odlodba US).

II.
in enotne uporabe dotoib Zakon o referendumu in o
tjudski iniciativi (Uradni tist RS, 5t. 26/07 - ZRLI - U PB2 - v nadaljevanj u: ZRIJ) DrZavna votitna komisija
(v nadaljnjem besedilu: DVK) daje okrajnim votiLnim komisijam (v nadatjnjem besedilu: OVK) in volilnim

Za zagotovitev zakonitosti izvedbe referenduma

komisijam voliLnih enot (v nadaljnjem beseditu: VKVE) nastednja strokovna navodi[a, usmeritve in
orioorodiLa:

1.

Dolofitev voti5i in njihovih obmoiij

1.1. OVK s smiselno uporabo 39. elena ZVDZ dim prej, najpozneje do 13. 4.2014 dotoii votiiia in
obmoija voliit. OVK naj za izvedbo referenduma dolodi ista voliiia kot jih je dotoiila za izvedbo
votitev posLanceviz Republike Stovenijev Evropski parlament.
1.2. Pri doLoiitvi votiSi OVK upoiteva navodila, usmeritve in priporoeita, ki so glede dotodiWe voti5d in
njihovih obmoiij vsebovana v Navodilu okrajnim votilnim komisijam in volitnim komisijam volitnih
enot za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropsh parlament, it. 047-7 /2073-22, z
dne 25.2. 2014.
7.3. Za iz'tedbo glasovanja na referendumu o Zakonu o spremembah in dopotnitvah Zakona o varsWu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih se 30 votiii, ki jih bodo okrajne voliLne komisije
dotoiiLe kot invatidom dostopna, opremi z gtasovatno napravo. Sedeie voli5d, h se opremijo z

gLasova[no napravo dolodi
organizacij Slovenije.

2.

sluiba komisije

v

sodetovanju

z

Nacionalnim svetom invatidskih

Imenovanje volilnih odborov

2.1. Na podtagi 41. dl.ena ZVDZ lahko poLititne stranke posredujejo predloge za imenovanje predsednika
in dlanov vo[ilnih odborov ter njihovih namestnikov (v nadaljevanju: tlani voLitnih odborov).
Predtogi potitiinih strank za imenovanje predsednika in dlanov volitnega odbora (po e-po!ti, po
faksu, po po5ti itd.) so pravodasni, de so podani OVK do vktjuino 73. 4.2074.

2.2. Votitni odbor naj praviloma iteje skupaj 6 (iest)

dtanov oz. njihovih namestnikov.

2.3. Predtogu potititne stranke morajo biti pritoZena pisna sogtasja predtaganih kandidatk/kandidatov
za predsednika in ilane volitnega odbora ter njihovih namestnikov. OVK nemudoma pozove
potitiino stranko, ki ni priloiita soglasja kandidata, da dopolni predlog s soglasjem kandidata
najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila za dopolnitev. Ce politiina stranka ne dopoLni
predtoga, ga oVK ne upoiteva.
2.4. Pri imenovanju volitnih odborov mora OVK dosledno upoitevati natelo politicne pluratnosti
volitnega odbora in izpotnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje elanov volitnih odborov (biti
morajo votivci, vpisani v votitni imenik na obmofiu okraja).
2,5. Pri imenovanju voLitnih odborov se upoiteva izid volitev poslancev v Driavni zbor, ki so bi[e 4, 12.
2011, in sicer OVK priimenovanju upoiteva nastednje zaporedje:
1. Lista Zorana Jankovita - Pozitivna Stovenija (sedaj: Poltivna Stovenija),
2. Slovenska demokratska stranka - SDS,
3. Socialni demokrati - SD,

4. Driavtjanska lista Grego{a Viranta (sedaj: Driavtjanska [ista),
5. DeSUS - Demokratiina stranka upokojencev Stovenije,
6. SLS Radovana Zerjava

7. NSi - Nova Slovenija

-

Slovenska tjudska stranka (sedaj: Slovenska ljudska stranka) in
Kridanska ljudska stranka (sedaj: Nova Stovenija - krSiansh demokrati).

-

it.

5 (DeSUS) in 6 (SLS), s katerih tistje bito
poslancev v drZavni zbor, dolodi OVK zaporedje upoitevanja predtogov za

Med predtagateljema [ist kandidatov pod zaporedno

izvoljeno enako itevilo
itane vo[itnih odborov z irebom.

2.6. Ce je predtogov iz toake 2.5. premalo, se za manjkajode ilane upoiteva predtoge preostalih
registriranih potitiinih strank v Repubtih Sloveniji in predtoge [okatnih skupnosti ter njihovih
detov. V primeru vecjega itevita predLogov preostalih registriranih poLititnih strank in lokalnih
skupnosti ter njihovih delov, se upoitevanje predtogov doloti z irebom.
2.7. Ceje predlogov iz todke 2.5.in2.6. premalo, se za manjkajoie dlane upoSteva drugi predlog istega
predlagatetja ob upoitevanju zaporedja iz toik 2.5. in 2.6., pri demer pa se v voLilni odbor od istega
predlagatelja [ahko imenuje najvea 1. atana in 1. namestnika dlana voli[nega odbora.
2.8. Ce OVK ne popolni vo[itnega odbora po predtogih iz zgornjih toak, se za ttane votiLnega odbora
dototijo uradniki zapos[eni v organih drZavne uprave a[i upravi [okalne skupnosti.

2.9.

ie OVK od istega predlagatetja dobi ved predlogov za imenovanje elanov votiLnih odborov, se
upoiteva vrstni red pred[agatelja.

3. Usposabtjanje flanov volitnih odborov
3.1.

morajo pred dnevom gtasovanja izvesti usposabtjanje (initrukcije) za ttane in dtanice volilnih
odborov (v nadaljevanju: ttani) in jih seznaniti z navoditom za delo votilnih odborov.

OVK

3.2. Pri usposabljanju morata sodetovati najmanj dva tlana okrajne voliLne komisije, udeleiiti pa se ga
morajo predsedniki in namestnik predsednikov votilni h odborov.
3.3. OVK morajo pri izvedbi usposabtjanj tlane volilnih odborov posebej pouiiti o moinosti in nacinu
uporabe pripomoikov za glasovanje stepih in stabovidnih oseb (iablone za stepe, ki so na vseh
vouscrn l.
3.4. Usposabtjanja ravnanja s posebno glasovaLno napravo se morajo udeleZiti vsi dlani vo[i[nega
odbora, ki vodijo gtasovanje na voli5au na katerem bo glasovatna naprava.

4.

Naiini glasovanja

4.1. Na referendumu [ahko votivci gLasujejo na nadine, ki jih dotoia Zakona o votitvah v drZavni zbor
(Uradni list RS. it. 709/06 -ZVDZ - UPBT in 54/07 - odtoiba US)

k so na dan gtasovanja v tujini, kjer tam zacasno ali statno prebivajo, lahko na referendumu
na driavni ravni glasujejo po poiti, ie to sporocijo DrZavni voliLni komisiji najpozneje do 78.4.2074
(petnajst dni pred dnem gtasovanja - 47.a dten ZRLI)

4.2. Votivci,

4.3

Votivci, ki so na dan gtasovanja zadasno v tujini, tahko na referendumu na drZavni ravni gLasujejo
tudi na diptomatsko konzutarnem predstavni5tvu Republike Stovenije v tujini, ie to sporoiijo
Driavni vo[itni komisiji v roku iz prejinjega odstavka (47.a eten ZRLI).

5. Ravnanje z glasovnicami
5.1. Za izvedbo glasovanja na rednih votiicih OVK, na podlagi tretjega odstavka 64. dtena in prvega
odstavka 66. tlena ZVDZ, za vsako votiiie pripravi in preda volitnemu odboru toliko glasovnic, kot
je iteviLo volivcev vpisanih vvotiIni imenik.
5.2. Za druga voli5da morajo OVK pripraviti primerno itevilo glasovnic ter dosledno upoitevati
sLedLjivost itevi[a gtasovnic po potrditu(ih) in zapisniku o SteviLu prejetih, uporabtjenih in
neuporabLjenih gLasovnic.

5.3

Kadar se glasuje na

voliiiu, ki je

dostopno invatidom

in se glasovanje

opravtja s posebno

glasovaIno napravo, mora biti omogodena tudi oddaja prazne gtasovnice.

6. Glasovanje na voliSiu

6.1. Gtasovanje in delo na voliicih po pravitih, kijih vsebuje navodilo za delo volilnih odborov, h ga
sprejme DVK.

6.2.

OVK naj na dan glasovanja obiiie iim vei voliii in preveri delo volilnih odborov. h mora potekati v
skladu z zakonom in navodili DVK. Morebitne obiske OVK voliLni odbor v zapisniku zabeleii pod
rubriko opombe.

7. Ugotavljanje izida referenduma na voliiiu
7.1. Votitni odbor ugotovi:

1. a)

b)

Stevi[o votivcev, vpisanih v sptoini vo[itni imenik;
Stevilo volivcev, ki so gtasova[i s potrditom upravne enote, ker pomotoma niso biti vpisani v

sploini vo[iIni imenik;

c) skupno Stevito votivcev, h

so imeli pravico glasovati na obmofiu votiSca;

2. a) itevito volivcev, h so gtasovali po sploinem volilnem imeniku,
b) itevi[o votivcev, ki so glasovali s potrdi|'om upravne enote, ker pomotoma niso bi[i vpisani v
sptoini votiLni imenik;

c) skupno Stevilo volivcev, ki so gtasovali

na

voliiiu.

3. 5tevito oddanih g[asovnic;

4. itevito

neveljavnih gtasovnic;

Neve[javna glasovnica je:
a) kije oddana prazna;

b) deje volivec obkroZittako besedo >ZA< kot besedo >PROTI<.
Glasovnicaje neveljavna tudi v drugih primerih, ie iz nje ni mogoae ugotoviti voLje glasovalca.

5. skupno Stevito veljavnih glasovnic;
6. Stevilo glasov >lA< in itevilo qlasov >PROTI(.
7.2. Ce je na posameznem votiiiu oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volitni odbor ne sme
ugotavljati izida glasovanja na votiSeu, temvet gtasovnice preda okrajni votilni komisiji, ki ugotovi
ild gtasovanja na tem votiliu. To pravito velja tudi za gtasovanje na voliidu doloienem za
glasovanje vo[ivcev izven okraja statnega prebiva[i5aa (0MNI-a).

7.3. Posebnosti postopka ugotavtjanja izida na votiicu, na katerem se gtasuje tako z tiskanimi
gtasovnicami kot z gtasovalno napravo se na ustrezen naiin uredijo v obrazcu zapisnika o detu
vo[ilnega odbora.
8. Ugotav$anje izida glasovanja na referendumu

8.1.

OVK

v ponedetjek, 5. 5. 2074 po 12.00 uri ugotovijo izid gtasovanja po poiti iz obmocja Repubtike

SLovenije (v nadatjevanju: iz Slovenije).

8.1.1.

V postopku ugotavljanja izida gLasovanja po poiti iz Stovenije se upo5tevajo samo tista
volitna gradiva (ovojnice z gLasovnicami in podpisanimi votilnimi kartami - v nadatjevanju:
ovojnice z glasovnicami), ki jih bodo OVK prejete do 5. 5. 2074 do 12.00 ure. Ovojnice z
glasovnicami, ki so prispele navedenega dne po 12.00 uri, se zaprejo v posebno ovojnico,
pred tem pa se preitejejo in njihovo Stevilo vpiie v zapisnik.

8.1.2.

Vse ovojnice z gtasovnicami po

8.1.3.

Pri ovojnicah z glasovnicami, ki prispejo k OVK 4. 5. 2074 in 5. 5. 2014, OVK pri vsaki
ovojnici najprej ugotovi, ali je na ovojnici poitni Zig, iz katerega je jasno razviden datum
oddaje na poito. Ta datum mora biti najpozneje sobota, 3. 5. 2014. Ce poStnega iiga ni ati

poiti iz Slovenije, ki so prispele na OVK do vkljudno sobote
3. 5. 2014, kar mora biti razvidno iz zabeteienega datuma prejema na ovojnici, se upoiteva
v postopku ugotavtjanja izida glasovanja po poiti iz Stovenije.

pa iz poitnega figa izhaja, da je bito gradivo oddano na poito 4. 5. 2074 atl kasneje, se
gradivo iztoii. Na srednji ovojnici se zabelefi >ni razviden datum oddaje na poito< oziroma
>prepozno gtasovanje<.
OVK preizkusi zapisnik o delu

volitnega odbora na vo[i5iu, na katerem so gtasovali volivci iz drugih

okrajev.
OVK po ugotovitvi izida glasovanja

po po5ti iz Slovenije ugotovi tudi zaiasni uradni del"ni izid
glasovanja za obmoije okraja. Kot uradni zaeasni del.ni izid se namesto zapisnika Steje tud'
racunatniih izpis za obmocje okraja, ie ga podpiSejo dlani 0VK.

8.3.1.

Podatke iz ugotovitve zaaasnega uradnega delnega izida po5tje VKVE, in sicer najpozneje v
sredo, 7. 5.2074 do 12.00 ure. V primeru, da se kot zaiasni uradni izid za obmoeje okraja
iteje podpisan raeunatniSh izpis, OVK samo sporodi VKVE, da je radunatniSh izpis potrjen
kot zaiasni uradni detni izid.

8.4. VKVE najpozneje v sredo 7. 5.2074 do 19.00 ure sporodi zaiasni uradni deLni izid qtasovanja za
vo[iLno enoto.

8.4.7

Kot uradni zaiasni delni izid za obmodje enote se namesto zapisnika 5teje tudi radunatniiki
izpis za obmocje enote, te ga podpi5ejo itani VKVE. V primeru, da se kot zadasni uradni izid
za obmodje enote iteje podpisan raiunatniSki izpis, votitna komisija samo sporodi DVK, da
je raiunalni5ki izpis potrjen kot zaeasni uradni detni izid.

8.5.

v ponedeljek, 72.5. 2074 po 12.00 uri ugotovi izid glasovanja po poiti iz tujine, in sicer na
podlagi gtasovnic, prispel.ih po poiti na nastov 0VK. Pri ugotavtjanju izida gtasovanja po poiti iz
tujine se upo5tevajo gtasovnice, ki bodo prispete OVK najpozneje do ponede[jka, 72.5.2074, do
12.00 ure, pod pogojem, daje bita poita poslana v Slovenijo najpozneje v soboto, 3.5.20t4.

8.6.

OVK nato ugotovi koneni uradni izid glasovanja za obmocje okraja, ki obsega:
- izid prediasnega glasovanja
- ild glasovanja na voliSdih 4. 5. 2014 (redna vol.iita in 0MNIA)
- izid gtasovanja po poiti iz Slovenije
- izid gtasovanja po poiti iz tujine glede tistih gradiv, ki so prispeta na OVK.

OVK

8.7.OvK zapisnik o ugotovitvi koninega uradnega izida gtasovanja za obmodje okraja preda vKVE v
torek, 13. 5.2074 do 16.00 ure. Kondni uradni izid glasovanja OVK sporodi tudi DVK. Zapisnike o
de[u volilnih odborov hrani OVK.

8.8.

DVK v ponedeljek, 72.5.201'4 po 12.00 uri ugotovi izid gtasovanja po poiti iz tujine na podtagi
glasovnic, h so prispete iz tujine k DVK, itd glasovanja na voliicih, h so bila na dipLomatsko
konzularnih predstavniStvih RS in izid gtasovanja na votiStih za votivce, h so glasovali zunaj

svojega okraja.

8.8.1. Pri ugotavljanju izida
prispele na

poslana v Stove

8.8.2.

glasovanja po poiti iz tujine se upoitevajo glasovnice, ki bodo
do ponedetjka, tZ. 5. 20t4, do 12.00 ure, pod pogojem, da je biLa poita
nijo najpozneje v sob oto, 3. 5. 2074.

DVK

DVK na podlagi zapisnikov votitnih odborov, ki so voditi gtasovanje na voliiiih na
diplomatsko konzularnih predstavniitvih Repubtike slovenije, ugotovi skupni izid

gtasovanja na diptomatsko konzu[arni h predstavniitvih.

8.9. VKVE najpozneje do sred e,1,4.5.2074 ugotovi izid gtasovanja vvotilni enoti.

zapisnik o delu vo[i[ne enote pri ugotoviM kondnega ilda gtasovanja v volilni enoti, ter
zapisnike OVK, predtoZi DVK najpozneje v ietrtek, 75.5.2074do 12.00 ure.

8.10.

VKVE

8.11.

DVK naj pozneje v torek ,20.5. 20t4 ugotovi izid gtasovanja na referendumu oziroma kotikoje bito
oddanih veljavnih glasov >ZA< in koliko gtasov >PR0TI<

8.12. DVK najpozneje do petka, 23. 5. 2074, na podlagi zapisnikov DVK in VKVE ugotovi izid
referenduma in sprejme poroiilo o izidu gtasovanja na referendumu. Porodilo se objavi v
Uradnem listu RS.
9. Posebnost pri ugotavljanju in objavi rezultatov

9.7.

Izld glasovanja na preddasnem glasovanju ugotavlja volilni odbor v nedeljo, 4. 5. 2014 po 15.00
uri. OVK izid gtasovanja na prediasnem gtasovanju vpiie v raiunatniiki program najkasneje do
18.00 ure, DVK pa gajavno objavi ob 19.00 uri.

9.2.

Volitni odbor zadne z ugotavljanjem vo[itnega izida takoj po zaprtju voliiea.

9.2.

StuZba komisije zagotovi sprotno objavo rezuttatov na sptetni strani DVK www.dvk-rs.si.

10. Uporaba 30. in 31. alena ZVDZ (zaupniH)

Driavna votitna komisija je na 16. seji 3.4.2074 sprejela skLep, da pri izvedbi zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih, ki bo 4. maja 2014 tahko zaupnike za spremtjanje deta volilnih organov dolodjo tudi
odgovorne osebe prijavljenih organizatorjev referendumske kampanje.

III.
ah o razpisu referenduma in besedito javno objavljen, najpozneje 18.
publ.ikacije,
z
izdajo
h jo prejmejo vsa gospodinjstva v Repubtiki Stoveniji ter na sptetni
2014,
aprita
pubLikaciji
bodo objavtjeni tudi kontaktni podatki OVK in seznam voliSd, na
strani www.dvk-rs.si. V
katerihje omogoieno gLasovanje z g[asovatno napravo.
Na podtagi 34. alena ZRL] bo

N.

(1) Direktor

stuZbe komisije [ahko za izvrievanje tega navodita izda podrobnej5e usmeritve za delo

komisij.

(2) To navodito zaine veljati z dnem sprejema in se objavi na sptetnih straneh
in VKVE.

Stevitka: 040-10/2014-8
Ljubtjana,3.4.2074
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