Številka:
Datum:

040-20/2021-1
4. 11. 2021

Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)

SKLICUJEM
11. redno sejo Državne volilne komisije,
ki bo v četrtek, 11. 11. 2021 ob 13.00 uri
v sejni sobi Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 10. seje Državne volilne komisije.
− Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom.
2. Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev
akreditacije za opazovanje volitev
−
Predlog pravilnika ste prejeli z vabilom.
3. Predlog sklepa o določitvi poštne storitve za pošiljanje volilnega gradiva za glasovanje po
pošti v tujini.
− Prelog sklepa ste prejeli z vabilom.
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnice in namestnice tajnice OVK 4003 –
Grosuplje.
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnice in namestnice tajnice OVK 4004 – Ivančna
Gorica.
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 2001 - Tolmin
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom
7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 3009 - Ljubljana Šiška 2
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom
8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 4002 – Ribnica
− Predloge ste prejeli z vabilom
9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 2003 – Izola
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom
10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 7003 – Slovenske Konjice
− Predlog sklepa ste prejeli z vabilom

Člane in namestnike članov naprošam, da Službo državne volilne komisije, na podlagi 21. člena
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.
Vse udeležence prosim, da na seji spoštujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne
maske. Za udeležbo na seji je obvezno izpolnjevanje PCT pogoja.
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo.
Peter Golob, l.r.
Predsednik
Vabljeni:
- Članice in namestniki članov Državne volilne komisije
K 3. točki:
- Valentina Šahman, Pošta Slovenije
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Številka: 040-19/2021-00
Datum: 7. 9. 2021

ZAPISNIK

10. seje Državne volilne komisije
Kraj, čas:
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana, 7. 9. 2021, od 13:00 do
13:30. ure
Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Miroslav Pretnar,
Drago Zadergal, Terezija Trupi, Ksenija Vencelj in Ivana Grgić.
dr. Janez Pogorelc, Brigita Domjan Pavlin in Dušan Vučko.
Nina Mujagič, Silva Bratanič (Služba državne volilne komisije).

Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog zapisnika 7., 8., in 9. seje Državne volilne komisije,
2. Predlog poročila o ugotovitvi končnega izida zakonodajnega referenduma o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G),
3. Razno
A.
K dnevnemu redu:
K predlogu dnevnega reda ni bilo pripomb.
Sprejet je bil naslednji dnevi red:
1. Predlog zapisnika 7., 8., in 9. seje Državne volilne komisije,
2. Predlog poročila o ugotovitvi končnega izida zakonodajnega referenduma o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G),
3. Razno
Izid glasovanja:
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
B.
K 1.1. točki:
Na predlog zapisnika 7. seje Državne volilne komisije, ki je bila 2. 6. 2021 ni bilo pripomb.
Sprejeti sklep:
Sprejme in potrdi se Zapisnik 7. seje Državne volilne komisije, ki je bila 2. 6. 2021.

Zakonu o

Izid glasovanja:
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /

K 1.2. točki:
Na predlog zapisnika 8. seje Državne volilne komisije, ki je bila 22. 6. 2021 ni bilo pripomb.
Sprejeti sklep:
Sprejme in potrdi se Zapisnik 8. seje Državne volilne komisije, ki je bila 22. 6. 2021.
Izid glasovanja:
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /

K 1.3. točki:
Na predlog zapisnika 9. seje Državne volilne komisije, je dr. Kambič predlagal, da se v zapisnikih
dodajajo povzetki odločb (razlogi in pravna podlaga za odločitev).
Sprejeti sklep:
Sprejme in potrdi se Zapisnik 9. seje Državne volilne komisije, ki je bila 14. 7. 2021.
Izid glasovanja:
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /

K točki 2:

Predlog poročila o ugotovitvi končnega izida zakonodajnega referenduma o Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G9).

Na predlog Poročila o ugotovitvi končnega izida zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G9), je dr. Kambič podal predlog, da se v naslednje navodilo za
delo volilnega odbora, da volilni odbor nadzoruje oddajo glasovnic in beleži število volivcev, ki
glasovnice niso oddali.
Sprejeti sklep:
Državna volilna komisija sprejme Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G9), ki je bil 11. 7. 2021.
Izid glasovanja:
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K točki 3: Razno
Pod to točko je Državna volilna komisija razpravljala o obdobju izplačila nadomestil za predsednika in
člane Državne volilne komisije ter njihove namestnike.
Sprejeti sklep:
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Predsedniku in članom Državne volilne komisije ter njihovim namestnikom se nadomestila izplačajo za
mesec maj, junij, julij, avgust in september 2021, v višini ki jih določa 26. člena ZVDZ.
Seja je bila zaključena 13:30.

Zapisala:
Silva Bratanič
Višja svetovalka II

Nina Mujagić
Pomočnica direktorja
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Številka: 040-3/2021-5
Datum: 18. 10. 2021

DRŽAVNA VOLILNA KOMSIJA

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 PRAVILNIKA O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O MERILIH, POGOJIH IN POSTOPKU ZA
PRIDOBITEV AKREDITACIJE ZA OPAZOVANJE VOLITEV

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

Dušan Vučko
Direktor
Priloge:
− Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije
za opazovanje volitev

PREDLOG PRAVILNIKA O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O MERILIH, POGOJIH IN POSTOPKU ZA
PRIDOBITEV AKREDITACIJE ZA OPAZOVANJE VOLITEV
I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je sprejela Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za
pridobitev akreditacije za opazovanje volitev (Uradni list RS, št. 34/18 – v nadaljevanju: Pravilnik o
opazovalcih) s katerim je določila merila, pogoje in postopek za pridobitev akreditacije za opazovanje
volitev oziroma referenduma, pravice ter dolžnosti opazovalcev in vsebino ter obliko akreditacije.
Po določbi 3. člena Pravilnika o opazovalcih odloča DVK, v primeru pozitivne odločitve pa se prosilcu
izda akreditacija v obliki kartice (5. člen). Iz teh določb je razvidno, da DVK za odločanje in izdajo
akreditacije potrebuje določen čas, pravilnik o opazovalcih pa ne določa roka za vložitev vloge za
akreditacijo. To pomeni, da se lahko vloga vloži tudi, ko ni več mogoče pravočasno odločiti o vlogi.
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA PRAVILNIKA
2.1 Cilji in načela
Osnovni cilj predlagane spremembe Pravilnika o opazovalcih je določitev roka v katerem morajo
zainteresiran subjekti iz 2. člena Pravilnika o opazovalcih podati vlogo za izdajo akreditacije.
Predlog spremembe sledi načelu učinkovite izdaje akreditacije za opazovanje volitev ali referenduma.
2.2 Poglavitne rešitve predloga pravilnika
Da se zagotovi pravočasna izdaja akreditacij Služba DVK predlaga, da mora biti vloga za izdajo
akreditacije vložena najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja na volitvah ali referendumu.
3. FINANČNE POSLEDICE
Predlog akta nima finančnih posledic na proračun DVK.
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II. BESEDILO ČLENOV:
Na podlagi tretjega odstavka 30. 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) je Državna volilna komisija na 00. seji
00. 0. 0000 sprejela

PRAVILNIK

o dopolnitvi Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije
za opazovanje volitev
1. člen
V Pravilniku o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev (Uradni list
RS, št. 34/18) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vloga za izdajo akreditacije se vloži najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 040-3/2021-5
Ljubljana, 11. 11. 2021
Peter Golob l. r.
Predsednik
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III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV:
K 1. členu
Vlogo za izdajo akreditacije morajo aktivno legitimirani subjekti iz 2. člena Pravilnika o opazovalcih
vložiti najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja na volitvah ali referendumu. Tako določen rok
omogoča DVK dovolj časa za odločanje o posamezni vlogi in za izdajo akreditacije. Rok, ki je
predlagan omogoča opazovanje tudi na predčasnem glasovanju.
K 2. členu
Ta določba določa kdaj začne sprememba Pravilnika o opazovalcih veljati (vacatio legis).
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO:
3. člen
(postopek za pridobitev akreditacije)
(1) Vlogo za izdajo akreditacije za opazovanje volitev ali referenduma (v nadaljnjem besedilu
akreditacija) vloži organizacija iz prejšnjega člena tega pravilnika pri Državni volilni komisiji.
(2) Vloga za izdajo akreditacije mora vsebovati:
− naziv organizacije, katerih predstavniki želijo opazovati volitve oziroma referendum,
− kontaktne podatke organizacije,
− ime in priimek, datum rojstva ter naslov prebivališča oseb, ki bodo izvajale opazovanje,
− številko potne listine,
− navedbo volitev oziroma referenduma, ki ga želi organizacija opazovati,
− namen, obseg in čas opazovanja.
(3) O vlogi za izdajo akreditacije odloča Državna volilna komisija s sklepom. Zoper sklep ni dovoljena
pritožba.
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Številka: 040-3/2021-6
Datum: 3. 11. 2021

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 določitvi načina pošiljanja volilnega gradiva volivcem iz drugega odstavka 82. člena
Zakona o volitvah v državni zbor in iz drugega odstavka 47.a člena Zakona o
referendumu in ljudski iniciativi 1
in predlagam, da Državna volilna komisija predlog sklepa obravnava v skladu z določbami Poslovnika
državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20).

Dušan Vučko
Direktor
Priloge:
1. Predlog sklepa o določitvi načina pošiljanja volilnega gradiva volivcem iz drugega odstavka
82. člena Zakona o volitvah v državni zbor in iz drugega odstavka 47.a člena Zakona o
referendumu in ljudski iniciativi
2. Primeri pisnih e-sporočil volivcev
3. Tabela – roki prenosa (Pošta Slovenije)

Volivcem, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo in želijo glasovati na volitvah ali referendumu po pošti v
tujini

1

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI NAČINA POŠILJANJA VOLILNEGA GRADIVA VOLIVCEM IZ
DRUGEGA ODSTAVKA 82. ČLENA ZVDZ IN IZ DRUGEGA ODSTAVKA 47.A ČLENA ZRLI, KI SO
NA DAN GLASOVANJA V TUJINI, KER TAM ZAČASNO PREBIVAJO IN ŽELIJO GLASOVATI PO
POŠTI V TUJINI
I.

UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA
Po določbi prvega odstavke 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) volivci, ki so
vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, 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.
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če to sporočijo DVK najkasneje 30 dni
pred dnem glasovanja in če država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma če to
omogoča meddržavni sporazum (drugi odstavek 82. člena ZVDZ)
Na podlagi drugega odstavka 47.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20 – v nadaljevanju ZRLI) 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 petnajst dni pred dnem
glasovanja.
Pri izvedbi volitev in še zlasti pri izvedbi referendumov se DVK oziroma Služba DVK sooča s primeri,
ko posamezni volivci v tujini, ki pravočasno DVK oddajo obvestilo, da želijo glasovati po pošti v tujini in
jim DVK gradivo tudi pravočasno pošlje, ne prejmejo volilnega gradiva (volilne karte in glasovnice).
Pri izvedbi referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) ki je bil 11.
7. 2021 je Služba DVK na podlagi prehodnih obvestil volivcev na podlagi 47.a člena ZRLI, za
glasovanje po pošti v tujini izdala 4.765 volilnih kart od tega 1.177 volivcem, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji (t.i. izseljenci) in 3.588 volivcem, ki so bili na dan glasovanja začasno
v tujini (t.i. zdomci). DVK je pravočasno na pošto oddala volilno gradivo za vse volivce, ki so izrazili
željo po glasovanju po pošti iz tujine. Ali so volivci slednje prejeli ali ne in kaj je razlog za to, ni v njeni
domeni in na to tudi nima vpliva, prav tako pa poštna storitev »navadno pismo prednostno (priority)«, s
katero se volilno gradivo pošilja v mednarodnem prometu, ne omogoča sledenje poštne pošiljke..
V času izvedbe referendumskih opravil smo prejeli veliko število telefonskih klicev pa tudi ogorčenih esporočil volivcev 2, ki so zahtevali (in pričakovali) od DVK, da jim pojasni način pošiljanja volilnega
gradiva in tudi zahtevali t.i. »sledilno« številko, saj iz njihovih e-sporočil izhaja, da je velika večina
volivcev prepričanih, da DVK pošilja volilno gradivo s poštno storitvijo priporočeno.
DVK se je po izvedbi referenduma o ZV-1G javno zavezala 3, da bo glede na veliko število pobud
volivcev preučila odločitev, da bi se volilno gradivo za glasovanje po pošti iz tujine volivcem, ki so v
tujini začasno, pošiljalo z drugačno poštno storitvijo.

2
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V prilogi 2 je nekaj primerov takšnih e-obvestil volivcev, ki jih je Služba DVK prejela več kot 150.
Pisna pojasnila št. 020-2/2021- 63 z dne 22. 7. 2021 – objavljene na spletnem mestu DVK.
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2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SKLEPA
2.1 Cilji in načela
Osnovni cilj predlaganega sklepa je, da se za volivce, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam
začasno prebivajo in želijo glasovati po pošti, spremeni način poštne storitve za pošiljanje volilnega
gradiva v tujino.
Predlog sklepa sledi načelu učinkovitega izvrševanja aktivne volilne pravice.
2.2 Poglavitne rešitve predloga sklepa
V Službi DVK predlagamo, da se za tovrstne volivce volilno gradivo v tujino pošilja s poštno storitvijo
»priporočeno pismo«, ki omogoča sledenje pošiljke od sprejema do vročitve in ne več z poštno
storitvijo »navadno pismo prednostno (priority). Poštna storitev »navadno pismo prednostno (priority)«
se v praksi uporablja vse od kar se izvajajo volitve in referendumi v samostojni Sloveniji. Vsaka poštna
storitev ima svoje prednosti in slabosti. Pri poštni storitvi »navadno pismo prednostno« Služba DVK, v
dogovoru s Pošto Slovenije, zagotavlja ustrezno evidenco oddaje volilnega gradiva na pošto, ta
poštna storitev pa ne omogoča sledenje poštne pošiljke (volilnega gradiva) oziroma na podlagi te
poštne storitve ni mogoče ugotoviti, če je morebiti kje na poti prenosa prišlo do problemov in kje je
volilno gradivo »obstalo«.
Za prenos pošiljk v mednarodnem poštnem prometu obstaja poleg predlagane poštne storitve
»Priporočeno pismo« tudi poštna storitev »Pismo s sledenjem-dokumenti«. Priporočena pisma so
sledljiva in ob vročitvi zahtevajo podpis naslovnika, pokritost sledenja na celotni poti prenosa je
odvisna tudi od naslovne države. Priporočeno pismo se v vse države pošilja kot prednostno. Cena za
prednostni prenos je že vključena v ceno osnovne storitve. Pisma s sledenjem-dokumenti se prav tako
pošiljajo prednostno in so sledljiva od sprejema do vročitve, ne zahtevajo pa podpisa naslovnika,
ampak se vlagajo v hišne predalčnike (če imajo naslovniki urejen hišni predalčnik), poštne predale.
Ob primerjavi prej navedenih poštnih storitev ki omogočata sledenje pošiljk menimo, da je več
prednosti na strani poštne storitve »Priporočeno pismo« zaradi naslednjih razlogov:
1. to poštno storitev zagotavlja več držav kot poštno storitev »Pismo s sledenjem-dokumenti«,
2. storitev »Pismo s sledenjem-dokumenti«, je omogočena le za določene države 4 (trenutni
seznam avgust 2021) in je sledljivost poštne pošiljke torej večja.
3. ta poštna storitev povečuje ne samo odgovornost volivca in onemogoča prelaganje
odgovornosti na prejemnika (npr. zaposlenih v recepciji hotela ali kampa) temveč tudi
povečuje odgovornost zaposlenih v Službi DVK,
4. ta poštna storitev je bistveno cenejša kot poštna storitev »Pismo s sledenjem-dokumenti«.
Razlika med navadnim pismom prednostno in priporočenim pismom je v tem, da priporočeno pismo
pridobi ob oddaji sprejemno številko pošiljke, ki je unikatna (t.i. sledilno številko), ta omogoča sledenje
tako volivcu kot DVK, kar je povsem skladno s pričakovanji velikega deleža volivcev. DVK (in njena
služba) bi se v tem primeru v celoti izognila očitkom volivcev, da volilnega gradiva nismo oddali na
pošto, odpravili pa bi tudi pogoste očitke o »teorijah zarote« češ, da to DVK dela namenoma. Ni
nepomembno tudi to, da je v primeru izgube priporočenega pisma uporabnik upravičen do
odškodnine, medtem ko pri navadnem pismu odškodnine ni. Bistvenih razlik v rokih prenosa
navadnega in priporočenega pisma ni, razlika se lahko pojavi pri vročitvi naslovniku, saj se v primeru
priporočenega pisma ter nedosegljivosti naslovnika v trenutku poskusa vročitve le-temu pusti obvestilo
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o prispeli pošiljki. Če naslovnik ne dvigne pošiljke
pošiljko v roku za prevzem in morda zaradi tega
imajo prav tako različne roke za prevzem, recimo
delovnih dni od obvestila, Nemčija 7 dni, Avstrija
nazaj.

tudi ne bo prejel volilnega gradiva oziroma dvigne
zamudi pravočasno pošiljanje glasovnice. Države
na Hrvaškem je možen prevzem pošiljke v roku 5
15 dni, Švica 7 dni, po tem roku se pošiljka vrne

Ker priporočeno pismo omogoča sledenje posamezne poštne pošiljke in v morebitnem pritožbenem
postopku tudi dokazovanje, kaj se je s pisemsko pošiljko dogajalo, predlagamo DVK s tem sklepom
potrdi kot poštno storitev »Priporočeno pismo«. Če bo DVK sprejela predlagani sklep, bo Služba DVK
v sodelovanju s Pošto Slovenija dorekla natančen protokol, prav tako pa bo Služba DVK pridobila
pravice vpogleda v informacijski sitem Pošte Slovenije za spremljanje statusa o pošiljkah in bo lahko
volivcem sporočala sprejemno številko njihove pošiljke (volilnega gradiva), da bodo lahko prejeli In7ali
prevzeli volilno gradivo.
Na koncu moramo še enkrat poudariti, da se predlagani način poštne storitve nanaša zgolj na volivce,
ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno prebivajo in želijo glasovati po pošti medtem, ko
način pošiljanja volilnega gradiva volivcem iz prvega odstavka 82. člena ZVDZ, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljencem) ostaja nespremenjen, torej z navadnim pismom
prednostno. Menimo, da za takšno razlikovanje obstaja utemeljen razlog, saj je že zakonodajalec v
ZVDZ uvedel razlikovanje temi volivci in določil drugačen način obveznosti volivcev, ki želijo glasovati
na državnih volitvah po pošti v tujini. Po določbi prvega odstavka 82. člena ZVDZ se izseljencem
pošilja volilno gradivo po uradni dolžnosti (ex oficio), in sicer s poštno storitvijo navadno pismo
prednostno. Ob tem se je treba zavedati, da glasovanje po pošti iz tujine vselej nosi tveganje
pravočasne oprave poštnih storitev v tujini, na katere DVK nima nobenega vpliva. Tveganje nosijo
predvsem volivci, ki v tujini začasno prebivajo v nastanitvenih kapacitetah (hoteli, kampi, apartmaji
ipd.). Za uspešno dostavo poštne pošiljke je namreč nujno, da ima naslovnik izpostavljen (hišni)
predalčnik z imenom ali priimkom. Ravno to je razlog, da je imel zakonodajalec za glasovanje po pošti
iz tujine pred očmi predvsem volivce (zdomce), ki tam dalj časa začasno prebivajo, t.i. izseljenci pa
imajo v tujini prijavljeno stalno prebivališče in imajo za dostavo poštne pošiljke (volilnega gradiva)
vzpostavljene (hišne) predalčnike z imenom ali priimkom.
3. FINANČNE POSLEDICE
Tabela: Cenik poštnih storitev Pošte Slovenije

Šifra
CRS

Vrsta storitve

Cena v
EUR z
DDV

Cena v
EUR brez
DDV

1

2

3

4

Navadno pismo s storitvijo
807537 do 50 g

1,6701

1,3689

807538 nad 50 g do 100 g

2,2601

1,8525

Storitve na navadno pismo
806725 Prednostno - navadno pismo do 1.000 g

0,6300

0,5164

Skupaj do 50 g

2,3001

1,8853

Skupaj do 100 g

2,8901

2,3689

7,1200

5,8361

8,3400

6,8361

11,2400

9,2131

12,2600

10,0492

Pismo s sledenjem - dokumenti - države EU
808921 do 250 g
Pismo s sledenjem - dokumenti - druge evropske države
808757 do 250 g
Pismo s sledenjem - dokumenti - ZDA in Kanada
808922 do 250 g
Pismo s sledenjem - dokumenti - ostali svet
808926 do 250 g

Priporočeno pismo*
805871 do 20 g

6,3000

805872 nad 20 g do 100 g

6,6500

*trenutna cena, ker gre za univerzalno poštno storitev cena ni fiksna in se lahko sprememni v skladu z odločbo AKOS-a
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Na podlagi cenika Pošte Slovenije, ki je v gornji tabeli bi se stroški volitev povečali maksimalno za
24.535,00 EUR/volitve ali referendum, kar npr. predstavlja zgolj 0,59 % stroškov zadnjih volitev v
državni zbor leta 2018 5.
Izhodišča za izračun:
- teža volilnega gradiva je med 20g – 100g
- cena »Prednostno - navadno pismo« do 1.000 g = 0,5164 EUR brez DDV
- cena »Priporočeno pismo nad 20g – 100g = 6,6500 EUR brez DDV
- število volilnih gradiv za izračun 6 = 4.000 pošiljk
Izračun stroškov:
1. »Prednostno - navadno pismo«:
2. »Priporočeno pismo«:
3. Razlika:

4.000 x 0,5164 = 2.065,00 EUR brez DDV
4.000 x 6,6500 = 26.600,00 EUR brez DDV
+ 24.535,00 EUR

Skupni stroški izvedbe predčasnih volitev v DZ leta 2028 so znašali 4.116.677 EUR.
Na zadnjem referendumu o ZV-1G, ki je bilo rekordno, smo poslali v tujino 4.097 volilnih gradiv. Število poslanega volilnega
gradiva je pri volitvah in referendumih običajno nižje.
5
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II.

BESEDILO SKLEPA

Številka: 040-3/2021-6
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
Državna volilna komisija je na podlagi 37. 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
izvedbe volitev in referendumov, na 00 seji 00. 00. 2021
sklenila:
1. Za glasovanje po pošti v tujini, se volivcem iz drugega odstavka 82. člena ZVDZ in iz
drugega odstavka 47.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št.
26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl. US in 52/20 – ZRLI), ki so na dan glasovanja
v tujini, ker tam začasno prebivajo, volilno gradivo pošilja v mednarodnem prometu, s
poštno storitvijo »Priporočeno pismo«.
2. Za izvršitev tega sklepa skrbi Služba državne volilne komisije, ki za izvršitev tega sklepa
sklene ustrezen dogovor s Pošto Slovenije.
3. Z dnem sprejema tega sklepa stališče DVK št. 040-2/2017-2 z dne 6. 4. 2017, preneha veljati
in se uporabljati tistem delu, ki se nanaša za volivce iz prve točke izreka tega sklepa.
4. Ta sklep se prične uporabljati pri izvedbi volitev in referendumov od dneva sprejema.
A.
Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 37. člena ZVDZ in 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
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Številka: 040-6/2019-xx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 11. seji dne 11. 11. 2021

sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji 4003 – Grosuplje se razreši dolžnosti tajnice Dragica Urbas in dolžnosti
namestnice tajnice Julija Pajk ter se za tajnico imenuje Julija Pajk in za namestnico tajnice
Karmen Koželj Adamič.
2. Javni uslužbenki iz prve točke izreka tega sklepa se imenujeta do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

Peter Golob
Predsednik

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 11. seji dne 11. 11. 2021

sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji 4004 – Ivančna Gorica se razreši dolžnosti tajnice Marija Vidrih in
dolžnosti namestnika tajnice Rok Ihan ter se za tajnico imenuje Mateja Starc in za namestnico
tajnice Mojca Strle.
2. Javni uslužbenki iz prve točke izreka tega sklepa se imenujeta do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

Peter Golob
Predsednik

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
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 11. seji 11. 11. 2021
sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji – 2001 Tolmin se dolžnosti člana razreši Darko Čobec in se za člana imenuje
Danijel Oblak.
2. Imenovani član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni
komisiji (23. 1. 2023).

Predsednik
Peter Golob

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
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 11. seji 11. 11. 2021
sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji – 3009 Ljubljana Šiška 2 se dolžnosti namestnika člana razreši Rok Jemec in
se za namestnico člana imenuje Lili Tancar.
2. Imenovana namestnica člana iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji
okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023).

Predsednik
Peter Golob

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
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 11. seji 11. 11. 2021
sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji – 4002 Ribnica se dolžnosti namestnika člana razreši Rok Majcen in se za
namestnika člana imenuje ____________.
2. Imenovani namestnik člana iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji
okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023).

Predsednik
Peter Golob

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 201

SKLEP
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 11. seji 11. 11. 2021
sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji – 2003 Izola se dolžnosti člana razreši Alojz Kajtna in se za članico imenuje
Eva Kaučič.
2. Imenovana članica iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

Predsednik
Peter Golob

Številka: 040-6/2019-xxx
Datum: 11. 11. 2021

SKLEP
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 11. seji 11. 11. 2021
sklenila:
1. V okrajni volilni komisiji – 7003 Slovenske Konjice se dolžnosti člana razreši Dejan Fijavž in se za
člana imenuje Damjan Pušnik.
2. Imenovani član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni
komisiji (23. 1. 2023).

Predsednik
Peter Golob

