Na podlagi 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 –
ZRLI-UPB2) je Državna volilna komisija na 50. seji, 9. novembra 2015, sprejela

NAVODILO
okrajnim volilnim komisijam in volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D)
I.
Državni zbor Republike Slovenije je razpisal zakonodajni referendum o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D).
Odlok o razpisu referenduma je objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/15.
Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki ga je sprejel
Državni zbor na seji dne 3. marca 2015?«
Za dan glasovanja na referendumu je določena nedelja, 20. december 2015. Roki za
opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začnejo teči v ponedeljek, 9. novembra
2015.
Referendum ureja Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 –
ZRLI-UPB2; v nadaljevanju: ZRLI) ter Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/13). Evidenco volilne pravice ureja Zakon
o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13; v nadaljevanju: ZEVP-2). Glede vprašanj
postopka izvedbe referenduma, ki niso posebej urejena z ZRLI, se 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).
II.
Za zagotovitev zakonitosti izvedbe referenduma in enotne uporabe določb ZRLI Državna
volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) daje okrajnim volilnim komisijam (v nadaljevanju:
OVK) in volilnim komisijam volilnih enot (v nadaljevanju: VKVE) naslednja
STROKOVNA NAVODILA, USMERITVE IN PRIPOROČILA:
1. Določitev volišč in njihovih območij
1.1. OVK s smiselno uporabo 39. člena ZVDZ in na podlagi 22. člena ZEVP-2 čim prej,
najpozneje do 16. 11. 2015 določi volišča in območja volišč. OVK naj za izvedbo
referenduma praviloma določi ista volišča, kot jih je določila za izvedbo predčasnih
volitev poslancev v Državni zbor, 13. 7. 2014.
1.2. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij OVK čim prej, najpozneje do 16. 11. 2015
posreduje izpostavi geodetske uprave v vednost pa tudi pristojni upravni enoti.
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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 tretjina volišč dostopnih invalidom.
1.4. Poleg volišč iz prejšnje točke se za volišče, ki je dostopno invalidom, določi tudi volišče
določeno po 1.5. točki tega navodila.
1.5. 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. im. OMNIA). Vse okrajne volilne komisije s sedežem na Izpostavah
Upravne enote Ljubljana določijo volišče OMNIA s sedežem v okraju Ljubljana MostePolje. Na tem volišču lahko glasujejo tudi volivci, ki imajo stalno prebivališče izven
območja Mestne občine Ljubljana.
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 so dostopna volivcem, še zlasti invalidom (npr. to volišče naj se
določi v prostorih v pritličju in ne v nadstropjih ali v kletnih prostorih).
1.7. OVK sklep o določitvi volišč javno objavi na sedežu okrajne volilne komisije in ga takoj
pošlje DVK. Iz sklepa o določitvi volišč mora biti jasno razvidno, katera volišča so
dostopna invalidom.
2.

Imenovanje volilnih odborov

2.1. 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 (po e-pošti, po faksu, po pošti, ipd.) so pravočasni, če so podani OVK
do vključno 19. 11. 2015.
2.2. Volilni odbor lahko šteje skupaj največ 6 (šest) članov oz. njihovih namestnikov.
2.3. 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.
2.4. Pri imenovanju volilnih odborov mora OVK dosledno upoštevati načelo politične
pluralnosti sestave volilnega odbora in izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje
članov volilnih odborov (biti morajo volivci, vpisani v volilni imenik na območju okraja).
2.5. Pri imenovanju volilnih odborov se upošteva izid volitev poslancev v Državni zbor, ki so
bile 13. julija 2014, in sicer OVK pri imenovanju upošteva naslednje zaporedje:
1. STRANKA MIRA CERARJA (sedaj: STRANKA MODERNEGA CENTRA –
SMC)
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
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3.
4.
5.
6.
7.

DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (DSD, IDS IN STRANKA TRS)
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK

Med predlagatelji pod zaporedno št. 5 (Koalicija Združena levica (DSD, IDS in stranka
TRS)) določi OVK zaporedje upoštevanja predlogov za člana oziroma namestnika člana
volilnega odbora z žrebom.
2.6. Če je predlogov iz točke 2.5. 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.
2.7. Če OVK od istega predlagatelja dobi več predlogov za imenovanje članov volilnih
odborov, se upošteva vrstni red predlagatelja. V volilni odbor se lahko od istega
predlagatelja imenuje največ enega člana in enega namestnika člana volilnega odbora.
2.8. 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.
2.9. Zaporedje kot je določeno v točki 2.5 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.
Okrajna volilna komisija 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 in podobno ter na ta način zagotovi večjo učinkovitost dela volilnega odbora.
2.10. Če okrajna volilna komisija dobi več predlogov kvalificiranih predlagateljev kot je mest
v volilnem odboru (7 ali več) ne sme izločiti predlagateljev, ki so v točki 2.5 navedeni pod
zaporednimi številkami od 1 do 6.
3.

Usposabljanje članov volilnih odborov

3.1. 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.
3.2. Pri usposabljanju morata sodelovati najmanj dva člana okrajne volilne komisije, udeležiti
pa se ga morajo predsedniki in namestniki predsednikov volilnih odborov.
3.3. 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).
3.4. Usposabljanja ravnanja s posebno glasovalno napravo se morajo udeležiti vsi člani
volilnega odbora, ki vodijo glasovanje na volišču, na katerem bo glasovalna naprava.
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4.

Načini glasovanja

4.1. Na referendumu lahko volivci glasujejo na načine, ki jih določa ZVDZ.
4.2. Volišča za predčasno glasovanje morajo biti odprta od 7. do 19. ure.
4.3. Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na
referendumu na državni ravni glasujejo po pošti, če to sporočijo Državni volilni komisiji
najpozneje do 4. 12. 2015 (najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja - 47.a člen
ZRLI).
4.4. Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu na državni ravni
glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini,
če to sporočijo Državni volilni komisiji v roku iz prejšnje točke (47. a člen ZRLI).
4.5. 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. Volilne karte za
glasovanje po pošti v Republiki Sloveniji, skladno z 36. členom ZEVP-2 izda OVK, zato
je potrebno, da vsaj dva člana vsake OVK dostopata do spletne aplikacije evidence
volilne pravice. Navodila za uporabo evidence volilne komisije bo OVK zagotovilo
Ministrstvo za notranje zadeve.
5.

Ravnanje z glasovnicami

5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Kadar se glasuje na volišču, ki je dostopno invalidom in se glasovanje opravlja s
posebno glasovalno napravo, mora biti omogočena tudi oddaja prazne glasovnice.
6.

Glasovanje na volišču

6.1. Glasovanje in delo na voliščih poteka po pravilih, ki jih vsebuje navodilo za delo volilnih
odborov, ki ga sprejme DVK.
6.2. OVK naj na dan glasovanja obišče čim več volišč in preveri delo volilnih odborov, ki
mora potekati v skladu z zakonom in navodili DVK.
7.

Ugotavljanje izida referenduma na volišču

7.1. Volilni odbor ugotovi:
I.

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;
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II.

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;

III.

število oddanih glasovnic;

IV.

število neveljavnih glasovnic;
Neveljavna glasovnica je:
a) ki je oddana prazna;
b) če je volivec obkrožil tako besedo »ZA« kot besedo »PROTI«.
Glasovnica je neveljavna tudi v drugih primerih, če iz nje ni mogoče ugotoviti
volje glasovalca.

V.

skupno število veljavnih glasovnic;

VI.

število glasov »ZA« in število glasov »PROTI«.

7.2. Če je na posameznem volišču oddanih deset (10) ali manj glasovnic, volilni odbor ne
sme ugotavljati izida glasovanja na volišču, temveč glasovnice preda okrajni volilni
komisiji, 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).
7.3. Posebnosti postopka ugotavljanja izida na volišču, na katerem se glasuje tako z
tiskanimi glasovnicami kot z glasovalno napravo, se na ustrezen način uredijo v obrazcu
zapisnika o delu volilnega odbora.
8.

Ugotavljanje izida glasovanja na referendumu

8.1. Na dan glasovanja, nedelja 20. 12. 2015
8.1.1. Izid glasovanja na predčasnem glasovanju ugotavlja volilni odbor v nedeljo,
20.12.2015, po 15. uri. OVK izid glasovanja na predčasnem glasovanju vpiše v
računalniški program najkasneje do 17.30 ure, DVK pa ga javno objavi ob 19. uri.
8.1.2. Volilni odbor začne z ugotavljanjem volilnega izida takoj po zaprtju volišča 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
šele po 19. uri.
8.1.3. 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.
8.2. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču brez krajevne pristojnosti – »OMNIA«
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8.2.1. Volilni odbor ugotovi izid glasovanja na volišču, na katerem so glasovali volivci iz
drugih okrajev (»OMNIA«). Zapisnik o delu volilnega odbora na volišču OMNIA se
preda OVK.
8.2.2. 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.
8.3. Ugotavljanje izida glasovanja po pošti v Sloveniji
8.3.1. OVK v ponedeljek, 21. 12. 2015 po 12.00 uri ugotovijo izid glasovanja po pošti v
Sloveniji.
8.3.2. V postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti v Sloveniji se upoštevajo samo
tista volilna gradiva (ovojnice z glasovnicami in podpisanimi volilnimi kartami – v
nadaljevanju: ovojnice z glasovnicami), ki jih bodo OVK prejele do 21. 12. 2015 do
12.00 ure. Ovojnice z glasovnicami, ki so prispele navedenega dne po 12.00 uri, se
zaprejo v posebno ovojnico, pred tem se preštejejo in njihovo število vpiše v
zapisnik.
8.3.3. Vse ovojnice z glasovnicami po pošti v Sloveniji, ki so prispele na OVK do vključno
19. 12. 2015, kar mora biti razvidno iz zabeleženega datuma prejema na ovojnici,
se upošteva v postopku ugotavljanja izida glasovanja po pošti v Sloveniji.
8.3.4. Pri ovojnicah z glasovnicami, ki prispejo na OVK 20. in 21. 12. 2015, OVK pri vsaki
ovojnici najprej ugotovi, ali je na ovojnici poštni žig, iz katerega je jasno razviden
datum oddaje na pošto. Ta datum mora biti najpozneje sobota, 19. 12. 2015. Če
poštnega žiga ni ali pa iz poštnega žiga izhaja, da je bilo gradivo oddano na pošto
20. 12. 2015 ali kasneje, se gradivo izloči. Na srednji ovojnici se zabeleži »ni
razviden datum oddaje na pošto« ali »prepozno glasovanje«.
8.4. Ugotovitev začasnega oziroma delnega izida glasovanja
8.4.1. OVK po ugotovitvi izida glasovanja po pošti v Sloveniji ugotovi začasni oziroma
delni izid glasovanja za območje okraja, v katerem so upoštevani tudi rezultati
glasovanja volivcev, ki so glasovali izven svojega okraja (OMNIA-OSTALI). Kot
začasni oziroma delni izid glasovanja se namesto zapisnika šteje tudi računalniški
izpis za območje okraja, če ga podpišejo člani OVK.
8.4.2. Podatke iz ugotovitve začasnega uradnega delnega izida pošlje VKVE , in sicer
najpozneje v sredo, 23. 12. 2015 do 12.00 ure. V primeru, da se kot začasni uradni
izid za območje okraja šteje podpisan računalniški izpis, OVK samo sporoči VKVE,
da je računalniški izpis potrjen kot začasni uradni delni izid.
8.4.3. VKVE najpozneje v sredo, 23. 12. 2015 do 19.00 ure sporoči začasni uradni delni
izid glasovanja za volilno enoto. Zapisnik o svojem delu pri ugotovitvi začasnega
uradnega delnega izida pošlje DVK.
8.4.4. Kot uradni začasni delni izid za območje enote se namesto zapisnika šteje tudi
računalniški izpis za območje enote, če ga podpišejo člani VKVE. V primeru, da se
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kot začasni uradni izid za območje enote šteje podpisan računalniški izpis, volilna
komisija samo sporoči DVK, da je računalniški izpis potrjen kot začasni uradni delni
izid.
9.

Ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatskih predstavništvih
ter konzulatih

9.1. OVK v ponedeljek, 28. 12. 2015 po 12. uri ugotovi izid glasovanja po pošti iz tujine, in
sicer na podlagi glasovnic, prispelih po pošti na naslov OVK. Pri ugotavljanju izida
glasovanja po pošti iz tujine se upoštevajo glasovnice, ki bodo prispele na OVK
najpozneje do ponedeljka, 28. 12. 2015 do 12.00 ure, pod pogojem, da je bila pošta
poslana v Slovenijo najpozneje v soboto, 19. 12. 2015.
9.1.1. 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.
a) Datum oddaje na pošto mora biti najpozneje sobota, 19. 12. 2015, 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 20. 12. 2015 ali kasneje, se ovojnica
oziroma gradivo izloči. Na srednji ovojnici se zabeleži »ni razvidnega datuma
oddaje na pošto« ali »prepozno glasovanje«.
b) Ovojnica, na kateri ni odtisnjenega žiga tuje države temveč je poštni žig Pošte
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. im. »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 Republiki Sloveniji (t.
im. izseljenca), pa se volilno gradivo upošteva.
9.2. DVK v ponedeljek, 28. 12. 2015 po 12.00 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 diplomatsko konzularnih predstavništvih RS .
9.3. 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.
10. Ugotavljanje končnega izida glasovanja
10.1. 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-OSTALI),
- izid glasovanja po pošti v Sloveniji,
- izid glasovanja po pošti iz tujine za glasovnice z volilnimi kartami, ki so prispele
na OVK.
10.2. Po ugotovitvi končnega glasovanja za območje okraja mora OVK najkasneje do srede,
30. 12. 2015 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
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začasno v tujini in so glasovali po pošti iz tujine (t. im. zdomci) ter za volivce brez
stalnega prebivališča v RS (t. im. 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.
11. Predaja zapisnikov
11.1. OVK zapisnik o svojem delu preda VKVE najkasneje v torek, 29. 12. 2015 do 15.00
ure. Zapisniku o delu OVK o ugotovitvi končnega uradnega izida glasovanja za
območje okraja priloži tudi zapisnike OVK o izidu predčasnega glasovanja, glasovanja
po pošti (iz tujine in iz območja Republike Slovenije) ter zapisnik o ugotavljanju izida
glasovanja na volišču OMNIA. Končni uradni izid sporoči OVK tudi DVK.
11.2. VKVE v sredo, 30.12.2015 ugotovi izid glasovanja v volilni enoti in ga skupaj z zapisniki
OVK predloži DVK.
11.3. DVK v četrtek, 31.12.2015 ugotovi izid glasovanja na referendumu oziroma koliko je
bilo oddanih veljavnih glasov »ZA« in koliko glasov »PROTI«.
11.4. DVK v četrtek, 31.12.2015 na podlagi zapisnikov DVK in VKVE ugotovi izid
referenduma in sprejme poročilo o izidu glasovanja na referendumu. Poročilo se objavi
v Uradnem listu RS.
12. Uporaba 30. in 31. člena ZVDZ (zaupniki)
Državna volilna komisija je na 50. seji, 9. 11. 2015, sprejela sklep, da pri izvedbi
zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih – ZZZDR-D, ki bo 20. 12. 2015, lahko zaupnike za spremljanje
dela volilnih organov določijo tudi odgovorne osebe prijavljenih organizatorjev referendumske
kampanje.
III.
Na podlagi 34. člena ZRLI bosta akt o razpisu referenduma in besedilo zakona, o katerem se
na referendumu glasuje, javno objavljena, najpozneje 4. 12. 2015, z izdajo publikacije, ki jo
prejmejo vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji ter na spletni strani www.dvk-rs.si. V
publikaciji bodo objavljeni tudi kontaktni podatki OVK in seznam volišč, na katerih je
omogočeno glasovanje z glasovalno napravo.
IV.
(1) Direktor službe komisije lahko za izvrševanje tega navodila izda podrobnejše usmeritve
za delo komisij.
(2) To navodilo začne veljati z dnem sprejema in se objavi na spletnih straneh DVK ter se
posreduje OVK in VKVE.

Številka: ………………..
Ljubljana, ………….

Anton Gašper Frantar
Predsednik
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