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Zadeva: Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, nedelja
20. november 2022 – usmeritve

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022, je bil objavljen Razpis
rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov. Splošno glasovanje na vseh voliščih v 
državi bo potekalo v nedeljo, 20. 11. 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. 9. 2022.

Volilna opravila za upravne enote se začnejo z evidentiranjem podpor kandidaturam za župane 
in člane občinskih svetov. Podpore s podpisi se lahko dajejo od dneva, ki je določen za začetek 
volilnih opravil (od 5. 9. 2022), do dneva, ki je določen za predložitev kandidature oziroma liste 
kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane (do vključno 20. 10. 20221 ). 

Uvodoma navajamo povzetek ključnih datumov in aktivnosti: 

- 5. 9. 2022 Ministrstvo za notranje zadeve na svoji spletni strani objavi število volilnih 
upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju in v posamezni lokalni 
skupnosti;

- od 5. 9. 2022 do vključno 20. 10. 2022 poteka dajanje in potrjevanje podpor 
kandidatom;

- 12. 9. 2022 je rok, do katerega morajo občinske volilne komisije določiti območja in 
sedeže volišč in to sporočiti pristojnim izpostavam GURS;

- 19. 9. 2022 je rok, do katerega mora GURS uskladiti območja in sedeže volišč v 
Registru prostorskih enot;

                                                  
1 74. člen ZLV določa: »Kandidature oziroma liste kandidatov se predložijo občinski volilni komisiji najpozneje trideset 
dni pred dnem glasovanja do 19. ure«
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- 23. 9. 2022 (konec dneva) bo izvedena elektronska razgrnitev volilnih imenikov;
- 4. 11. 2022 je skrajni rok za popravke podatkov, ki se bodo upoštevali na volilnih 

imenikih za izvedbo glasovanja;
- 4. 11. 2022 (konec dneva) bo izveden presek stanja, na podlagi katerega bodo izdelani 

volilni imeniki za glasovanje in obvestila za volivce;
- 9. 11. 2022 med 12 in 13 uro bo potekal prevzem volilnih imenikov v Tacnu;
- 11. 11. 2022 je zadnji dan, do katerega morajo UE sporočiti MNZ seznam dežurnih 

oseb;
- 11. 11. 2022 morajo upravne enote predati občinskim volilnim komisijam zaključene 

volilne imenike;
- 15., 16., in 17. 11. 2022 morajo upravne enote zagotavljati dežurstvo zaradi 

predčasnega glasovanja;
- 20. 11. 2022 morajo upravne enote zagotavljati dežurstvo na dan glasovanja.   

1. OBJAVA ŠTEVCEV VOLILNIH UPRAVIČENCEV

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije bo skladno z 8. odstavkom 23. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanji2 na dan 5. 9. 2022, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, na svoji spletni strani objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni 
volilni enoti in volilnem okraju in v posamezni lokalni skupnosti. Skladno s tretjim odstavkom 4. 
člena Zakona o evidenci volilne pravice3 (v nadaljevanju: ZEVP-2), se za objavo števila volilnih 
upravičencev in sestavo volilnih imenikov uporabljajo samo podatki o volivcih, za katere se 
vodijo vsi popolni podatki od 1. do 11. točke drugega odstavka tega 4. člena. 

2. VOLILNA PRAVICA

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV)4 lahko kandidate za župane 
predlagajo politične stranke in skupine volivcev s podpisovanjem. ZLV v 103. členu, v povezavi 
s 5. členom določa, da ima pravico voliti župana vsak volivec, ki ima volilno pravico pri volitvah 
v občinski svet, pravico biti voljen za župana pa vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil 18 let starosti. ZLV v 5. členu določa tudi, da ima pravico voliti in biti voljen 
za člana občinskega sveta vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 
18 let starosti, pod enakimi pogoji pa tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima 
potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Zgolj pravico voliti člana občinskega sveta imajo tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in 
prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Volilno pravico volivec uresničuje v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče. Izjemoma 
izvršuje državljan druge države članice Evropske unije, ki nima stalnega, temveč zgolj začasno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, v občini začasnega prebivališča.

Pravice voliti in biti voljen pa nimajo državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili osemnajst let 
starosti, pa je sodišče ob njegovi postavitvi pod skrbništvo odločilo, da niso sposobni razumeti 
pomena, namena in učinkov volitev.

                                                  
2 Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13
3 Uradni list RS, št. 98/13
4 Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US
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3. ZBIRANJE PODPISOV VOLIVCEV V PODPORO KANDIDATURI ZA ŽUPANA OBČINE 
IN KANDIDATURI OZ. LISTI KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA

Skladno z določbami ZLV lahko kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih 
svetov predlagajo politične stranke, skladno z njihovimi pravili in volivke in volivci (v 
nadaljevanju: volivec). 

Za delo upravnih enot je pomembna informacija o možnostih dajanja podpor. Podpore se dajo
na predpisanih obrazcih, ki jih je določila Državna volilna komisija z Navodilom o obrazcih za 
dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah.5 MNZ je v evidenci volilne pravice
aktiviralo enotne računalniške šifre za evidentiranje podpor kandidaturi za župana in kandidaturi 
oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta, in sicer:

1. pod šifro: 958 se evidentira podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine na 
obrazcu LV-1,

2. pod šifro: 959 se evidentira podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov 
oziroma predlagatelju za volitve članov občinskega sveta na obrazcu LV-2,

3. pod šifro: 960 se evidentira podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega 
sveta – predstavnika italijanske ali madžarske narodne skupnosti na obrazcu LV-3,

4. pod šifro: 961 se evidentira podpora, ki jo da volivec kandidaturi za člana občinskega 
sveta – predstavnika romske skupnosti na obrazcu LV-3.

Volivec lahko da svojo podporo vsaki od navedenih podpor pod točko 1. ali 2. s podpisom na 
predpisanih obrazcih samo enkrat. Izjemoma lahko volivec s priznano volilno pravico državljana 
Republike Slovenije, pripadnika avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti 
oziroma predstavnika romske skupnosti (ki je razvidna iz pregleda volilne pravice v evidenci 
volilne pravice), poda podporo tudi kandidaturi za izvolitev člana občinskega sveta, 
predstavnika narodne oz. romske skupnosti.

Obrazci podpor, ki vam jih pošiljamo v prilogi, so brezplačni in morajo biti na upravnih enotah na 
razpolago. Obrazce si morate zagotoviti sami v zadostni količini oziroma skladno s potrebami.

Obrazci bodo objavljeni tudi na spletni strani Državne volilne komisije na povezavi: 

LOKALNE VOLITVE: Državna volilna komisija (dvk-rs.si)

Dajanje podpore kandidatom poteka v skladu s 47. členom ZVDZ, v povezavi s 4. členom ZLV, 
na naslednje načine:

3.1. Volivec osebno pred pristojnim organom

Volivec da svojo podporo na predpisanem obrazcu pred pristojno uradno osebo upravne enote, 
ne glede na kraj stalnega prebivališča. 

                                                  
5 Uradni list RS, št. 47/2018
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Uradna oseba ob predložitvi obrazca podpore najprej ugotovi identiteto posameznika, pravilnost 
podatkov o volivcu, ki so navedeni na obrazcu, to je obstoj njegove volilne pravice, stalno 
prebivališče v občini, za tujca pa tudi veljavnost dovoljenja za stalno prebivanje na območju 
Republike Slovenije oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče, če 
volilno pravico uresničuje državljan druge države članice Evropske unije, ki ima v Sloveniji samo 
začasno prebivališče. Vse upravne enote opozarjamo, da je pri potrjevanju obrazcev 
potrebno skrbno preveriti, da so vsi podatki, ki jih vpisuje volivec, vpisani čitljivo in 
popolno, enako velja za podatke, ki jih vpiše uradna oseba. Obrazec mora biti žigosan in 
podpisan s strani volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti za 
veljavno.

Podpore se v registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, evidentira v zavihku 
»Podpore/Podpisi« s transakcijo PV136 ali PV177, pri čemer je potrebno izbrati ustrezno šifro, 
navedeno v točki 3. Na predpisanih obrazcih LV-1, LV-2 in LV-3 je predvidena zaporedna
številka vpisa v seznam izdanih obrazcev, kamor pa vpišete kratico RE (računalniška evidenca).

Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se 
enakopravno uporablja obrazca LV-1, LV-2 in LV-3 v dvojezični slovensko-italijanski in 
slovensko-madžarski različici.

Potrjen obrazec podpore se vrne volivcu, saj obrazce podpore zbirajo kandidati ali predlagatelji 
kandidature ali liste kandidatov za župane in člane občinskih svetov.

3.2. Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane, zavodih za invalidne osebe, 
zavodih za prestajanje zaporne kazni in drugih podobnih zavodih

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne 
osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, izrazijo svojo podporo 
kandidatom za župane in člane občinskega sveta tako, da njihovo istovetnost na obrazcu potrdi 
posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma pravne osebe. Odgovorna oseba zavoda 
oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr.: socialno delavko, 
osebo odgovorno za prijavo prebivališča...).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa 
oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni 
dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom organa oziroma zavoda, na levi 
strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore pošlje kandidatu oziroma predlagatelju, ki 
poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v Register stalnega 
prebivalstva, evidenco volilne pravice. 

Uradna oseba upravne enote preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je 
morebiti že dal podporo in če je bila volivčeva identiteta preverjena s strani pooblaščene osebe 
organa oziroma zavoda. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki 
je določen za dajanje podpor, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo ugotovljeno, da je podporo že 
dal ali da njegova identiteta ni bila preverjena s strani pooblaščene osebe, upravna enota o tem 

                                                  
6 Pobude volivcev / Evidentiranje podpor za izbranega volivca
7 Pobude volivcev/Vnos volivcev na izbrano podporo
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pisno obvesti kandidata/predlagatelja in volivca. Upravna enota potrjene in nepotrjene obrazce 
vrne predlagatelju oziroma kandidatu.

Tak način dajanja podpore se evidentira v evidenci volilne pravice, kot je navedeno pod točko 
3.1.

Volivca, ki ni vpisan v evidenco volilne pravice in ga do poteka roka, ki je določen za predložitev 
kandidatur, ni mogoče vpisati, upravni organ o tem pisno obvesti. 

Ministrstvo za notranje zadeve bo zavode, bolnišnice, domove in druge institucije o možnostih 
in načinih dajanja podpor obvestilo s posebnim dopisom.

3.3. Volivci, ki so bolni ali invalidni

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko najkasneje 
petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov, vložijo zahtevo za izdajo obrazca 
in obisk uradne osebe na domu.

Volivci lahko zahtevo za obisk na domu sporočijo upravni enoti po telefonu ali po pošti (tudi 
elektronsko). V zahtevi morajo navesti svoje osebne podatke, naslov stalnega oz. začasnega 
prebivališča, telefonsko številko in navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo 
osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati s 
kakršnimikoli dokazili, zadošča le navedba volivca.

Upravna enota preveri ali je vlagatelj zahteve vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu 
obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu, najpozneje šest dni pred iztekom roka za 
predložitev list kandidatov. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na 
njegovem domu, kjer preveri identiteto volivca, potrdi obrazec podpore z lastnoročnim podpisom 
in žigom upravne enote ter vrne obrazec volivcu. Volivec nato pošlje obrazec kandidatu ali 
predlagatelju kandidature ali liste kandidatov.

Uradna oseba vpiše dano podporo v poseben seznam ter jo še isti dan evidentira v register 
stalnega prebivalstva, evidenco volilne pravice, na način kot je navedeno v točki 3.1.

3.4. Volivci, ki so začasno v tujini

Podporo kandidatom za župane in člane občinskega sveta lahko dajo tudi volivci, ki se med 
potekom roka za zbiranje podpor začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da 
njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva 
Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje 
zadeve. 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-
konzularnega predstavništva Republike Slovenije ali osebo, ki jo za potrjevanje identitete 
volivcev določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis 
potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike 
Slovenije, na levi strani obrazca (ob podpisu volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če 
identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitet določi Ministrstvo za zunanje zadeve.
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Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa
poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Upravna enota preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice, ali je morebiti že dal 
podporo in če je volivčeva identiteta bila preverjena s strani uradne osebe diplomatsko-
konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali osebe, ki jo je za potrjevanje 
identitete določilo Ministrstvo za zunanje zadeve. Če volivec ni vpisan v evidenco volilne pravice 
in ga do poteka roka, ki je določen za predložitev kandidatur, ni mogoče vpisati, oziroma je bilo 
ugotovljeno, da je podporo že dal, ali, da njegova identiteta ni bila preverjena s strani uradne ali 
pooblaščene osebe, upravna enota o tem pisno obvesti vlagatelja, to je kandidata ali njegovega 
predstavnika, in volivca. Nepotrjen obrazec upravni organ vrne predlagatelju. 

Tak način dajanja podpore se evidentira v evidenci volilne pravice, kot je navedeno pod točko 
3.1. 

4. SPREJEMNA MESTA ZA DAJANJE PODPOR VOLIVCEV

Na izvajanje volilnih opravil se ustrezno pripravite in v času, ko teče rok za zbiranje podpor, 
zagotovite in upoštevate, da:

- v uradnih prostorih označite mesta dajanja podpor,
- v uradnih prostorih ni dovoljeno vzpodbujati strank za dajanje podpore,
- se podpora lahko poda le na predpisanem obrazcu,
- obrazci podpor morajo biti čitljivo izpisani, podpisani in vidno žigosani, 
- v primeru, da bomo prejeli naslove, kamor bodo volivci lahko poslali potrjene obrazce, 

vas bomo o tem sproti obveščali – prosimo pa, da naslove ali kuverte s predtiskanimi 
naslovi, ki vam bodo dostavljeni, postavite na vidno mesto,

- potrjevanja obrazcev se opravljajo ves poslovni čas pristojnega organa, 
- prosimo, da glede na kadrovske in prostorske možnosti zagotovite posebno okence za 

evidentiranje podpor kandidatom,
- zagotovite, da bodo dane podpore, ki vam jih bodo dostavili kandidati ali njihovi 

predstavniki, še isti dan evidentirane v računalniško evidenco, ob prisotnosti kandidata 
ali njegovega predstavnika.

Usmeritve glede organizacije dela upravnih enot in izvajanja korona ukrepov, so v pristojnosti 
Ministrstva za javno upravo. 

5. VOLILNI IMENIKI

5.1. Elektronska razgrnitev volilnih imenikov

5.1.1. Pregled po uradni dolžnosti 

Razgrnitev volilnih imenikov se bo izvedla elektronsko s podatki, ki jih bo odražala evidenca 
volilne pravice na dan 23. 9. 2022 (konec dneva). Volilni imeniki bodo na vpogled neposredno v 
evidenci volilne pravice, v zavihku "e Razgrnitev VI". Prosimo vas, da volilne imenike pregledate 
skladno z 22. in 28. členom ZEVP-2 na način, kot to določajo uporabniška navodila za evidenco 
volilne pravice. 

Če neskladje podatkov na splošnih volilnih imenikih ugotovi upravna enota, jih mora popraviti v 
evidenci volilne pravice oziroma v registru, ki je vir podatka (npr. matični register, register 
stalnega prebivalstva) in sicer najkasneje do petka, 4. 11. 2022, do 19.00 ure. Če upravna 
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enota, ki ugotovi neskladje podatkov, za popravek podatka ni pristojna, pošlje zahtevek za 
popravek podatkov za to pristojni upravni enoti. Posebno pozornost namenite pregledu območij 
volišč. Če boste ugotovili neskladja območij volišč (sklepe o določitvi območij volišč vam morajo 
občinske volilne komisije posredovati v vednost), morate to nemudoma sporočiti občinski volilni 
komisiji in območni Geodetski upravi Republike Slovenije. Skladno z ZEVP-2 mora namreč 
volilna komisija sporočiti območja volišč Geodetski upravi Republike Slovenije najpozneje 
sedem dni po razpisu volitev, Geodetska uprava Republike Slovenije pa mora uskladiti območja 
volišč v registru prostorskih enot najpozneje 14 dni po razpisu volitev.

5.1.2. Vpogled v evidenco volilne pravice

Skladno s 17. členom ZEVP-2 ima vsak volivec možnost, da na kateri koli upravni enoti ali 
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, kadar koli vpogleda v 
podatke, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega 
portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu skladno z 
zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje (storitev vpogleda v lastne 
osebne podatke – VLOP ali preko moje e-Uprave). Vsak volivec lahko preveri zgolj svoje 
podatke. 

Volivec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco volilne pravice, ali popravek, če je vpisan z 
napačnimi podatki. Zahteva za vpis ali popravek v evidenci volilne pravice se lahko vloži na 
kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v 
tujini. Zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik skladno z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

Če organ, ki prejme zahtevo za vpis ali popravek podatka, ni pristojen za vpis ali popravek na 
podlagi posebnega zakona (npr. Zakona o matičnem registru ali Zakona o prijavi prebivališča), 
mora zahtevo odstopiti pristojni upravni enoti. 

Nadalje 18. člen ZEVP-2 določa, da mora upravna enota o zahtevi odločiti najpozneje v 30 
dneh od prejema, če je to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je mogoče. 
Če je zahteva za vpis oziroma popravek v evidenci volilne pravice utemeljena, se izvede, o tem 
pa se na zahtevi naredi uradni zaznamek. Če zahteva ni utemeljena, jo pristojni organ zavrne z 
odločbo, zoper katero je zagotovljeno sodno varstvo8.

5.2. Volilni imeniki za izvedbo glasovanja

5.2.1. Sestava imenikov

MNZ bo splošne volilne imenike, in volilne imenike državljanov Republike Slovenije, pripadnikov 
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter volilne imenike pripadnikov romske 
skupnosti, namenjene uporabi na voliščih, izdelalo s stanjem v evidenci volilne pravice na dan 
petek, 4. 11. 2022 (konec dneva), torej na dan, ko morajo biti popravljene tudi vse morebiti 
ugotovljene napake.

                                                  

8 8. dostavek 7. člena ZEVP-2 določa, da zoper odločbo ni dovoljena pritožba, dovoljen pa je upravni spor. Tožba se 
lahko vloži na pristojno sodišče najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe. Sodišče mora o tožbi odločiti v 48 urah po 
prejemu. Če je zoper sodbo pristojnega sodišča dovoljena pritožba na vrhovno sodišče, se mora vložiti najpozneje v 24 
urah po vročitvi sodbe. Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu. 
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V volilni imenik bodo vpisani vsi volilni upravičenci, ki bodo imeli v času sestavljanja volilnega 
imenika prijavljeno stalno prebivališče, oziroma državljani druge države članice Evropske unije, 
ki imajo potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče, na območju upravne 
enote oziroma občine ter bodo imeli na dan 20. 11. 2022 volilno pravico.

Na volilne imenike pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter volilne 
imenike pripadnikov romske skupnosti bodo vpisani državljani, ki imajo v evidenci volilne 
pravice vpisan podatek o priznani dodatni volilni pravici pripadnika avtohtone italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti oziroma pripadnika romske skupnosti.

5.2.2. Prevzem imenikov

Upravne enote boste volilne imenike za glasovanje prevzele v sredo, 9. 11. 2022, med 12.00 
in 13.00 uro na Policijski akademiji v Tacnu, Rocenska 56. Izjemoma bodo splošni volilni 
imeniki za območje Upravne enote Ljubljana dostavljeni neposredno na lokacijo Upravne enote 
Ljubljana, Tobačna ulica 5. 

5.2.3. Zaključevanje imenikov

Prosimo vas, da po prejemu volilnih imenikov le-te pregledate in, glede na to da so tiskani na 
neskončni papir, ločite po posameznih voliščih. 

Vsi volilni imeniki se zaključujejo s stanjem, ki ga odraža evidenca volilne pravice 15 dni pred 
dnem glasovanja, brez dopisovanja, črtanja volivcev oz. vnosa sprememb, torej zgolj s
podpisom uradne osebe in žigom upravne enote. 

Zaključene volilne imenike morate upravne enote predati pristojnim volilnim komisijam 9 dni 
pred dnem glasovanja, to je v petek, 11. 11. 2022.

Več podrobnosti glede volilnih imenikov državljanov Republike Slovenije, pripadnikov narodnih 
skupnosti in romskih skupnosti, je navedenih v ločenem poglavju. 

6. URESNIČEVANJE VOLILNE PRAVICE 

Upravne enote niso pristojne za evidentiranje načinov uresničevanja volilne pravice, zato v 
zvezi s  tem podajamo zgolj informacije o možnih načinih:

a) na voliščih, ki jih je določila občinska volilna komisija, za območje katerega je volivec 
vpisan v splošni volilni imenik.

b) po pošti v Republiki Sloveniji, na podlagi 75. člena ZLV v povezavi z 81. členom ZVDZ, 
lahko glasuje volivec, ki bo na dan glasovanja na zdravljenju v bolnišnici ali zdravilišču ali 
priporu, v domu za ostarele občane, in bo najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 
9. 11. 2022, sporočil občinski volilni komisiji, da želi glasovati na tak način. Na enak način lahko 
glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega 
organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo 
odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. 
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Skladno s 36. členom ZEVP-2, so za izdajo volilnih kart pristojne volilne komisije, ki tudi 
prejmejo obvestilo volivca in s tem namenom lahko same dostopajo do spletne aplikacije 
evidence volilne pravice. Za glasovanje na lokalnih volitvah lahko izjemoma na zaprosilo 
občinske volilne komisije izda volilne karte za glasovanje po pošti tudi upravna enota stalnega 
prebivališča volivca. Izdaja volilnih kart na upravni enoti za zaprosilo občinske volilne komisije je 
izjema, ki velja v primeru okoliščin, v katerih občinska volilna komisija sama izpisa ne more 
zagotoviti (npr. nepredvidena bolezen, obseg zahtev itd.). 

Volilna karta se izda na obrazcu, skladno s Sklepom o določitvi vsebine in oblike obrazca volilne 
karte9, ki ga je sprejela Državna volilna komisija. Obrazci volilnih kart so spremenjeni, v celoti je 
upoštevana dvojezičnost za izpis volilnih kart na območju, določenem z zakonom, kjer živita 
avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.

Volilne karte se izpisujejo iz registra stalnega prebivalstva, evidence volilne pravice pod 
enotno šifro 962.

Če poda obvestilo o glasovanju po pošti volivec, ki mu je priznana volilna pravica pripadnika 
avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oz. romske skupnosti, se zanj 
natisne dodaten izvod volilne karte. 

Prejeto obvestilo za način uresničevanja volilne pravice v prvem krogu glasovanja se prav tako 
upošteva za morebitni drugi krog. Ker potreba po izvedbi drugega kroga glasovanja vnaprej ni 
znana, se za volivca, ki je podal obvestilo za izdajo volilne karte za glasovanje po pošti, natisne 
tudi izvod volilne karte za morebitni drugi krog, ki pa se bo volivcu posredoval samo v primeru 
dejanske izvedbe drugega kroga glasovanja. 

c) na predčasnem glasovanju; na podlagi 78. člena ZLV, lahko na posebnem volišču na 
sedežu občinske volilne komisije, glasuje volivec, ki bo na dan glasovanja odsoten. Predčasno 
glasovanje bodo skladno s priporočilom iz Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za redne volitve 
članov občinskih svetov in županov, ki ga je sprejela Državna volilna komisija, določile občinske 
volilne komisije. 
e) pred volilnim odborom na svojem domu, na podlagi 81. člena ZLV, lahko volivec, ki se 
zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču v katerem je vpisan v volilni imenik, glasuje 
pred volilnim odborom na svojem domu, če svojo namero sporoči občinski volilni komisiji 
najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.

Neposreden vpogled in uporaba podatkov iz evidence volilne pravice se za potrebe izvajanja 
volilnih opravil in preverjanja kandidatur omogočata tudi volilnim komisijam, pristojnim za 
izvedbo posameznih volitev oziroma glasovanja (občinskim volilnim komisijam). Peti 
odstavek 19. člena ZEVP-2 določa, da sta vpogled in uporaba podatkov o volilni pravici 
državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, za izvedbo volilnih opravil dovoljena tudi komisijam avtohtonih narodnih skupnosti in 
komisijam romske skupnosti iz 11. člena tega zakona.

Občinske volilne komisije neposredno v spletni evidenci volilne pravice, na podlagi vpogledov, 
preverjajo obstoj volilne pravice posameznika in pravilnost navedbe osebnih podatkov 
kandidatov. Uporabniki lahko do evidence dostopajo le z veljavnim digitalnim kvalificiranim 
potrdilom in urejeno avtorizacijo dostopa. Nove uporabnike okrajnih in občinskih volilnih 
komisij administrirajo lokalni skrbniki na upravnih enotah. Podlaga za avtorizacijo je izpolnjen 
obrazec vloge,10 ki ga podpiše odgovorna oseba posamezne občine, ki s podpisom jamči, da 

                                                  
9 Uradni list RS, št. 57/2018
10 Obrazec za prijavo in spremembe pravic uporabnikov – dostopanje do spletne aplikacije EVP
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je posameznik, za katerega se zahteva dostop do evidence, tudi zadolžen za izvajanje volilnih 
opravil na lokalnih volitvah. 

Odgovorne osebe za podpis obrazca vloge pa so dolžne upravni enoti sporočiti vse spremembe 
v zvezi z uporabniki, ki posledično pomenijo novega uporabnika ali odvzem dostopa, kakor tudi 
spremembe (npr. sprememba osebnega imena ipd.), ki vplivajo na prikaz podatkov o 
uporabnikih. V primeru težav se lahko obrnete na naš direktorat.

6.1. Obvestila volivcem

Na podlagi 77. člena ZLV je pristojna občinska volilna komisija dolžna obvestiti volivce o dnevu 
glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. Ministrstvo za notranje zadeve bo 
podatke za pripravo obvestil pripravilo z enakim stanjem kot za volilne imenike, to je s stanjem v 
evidenci volilne pravice na dan petek, 4. 11. 2022.

Podatki za tisk obvestil bodo posredovani občinam, v primeru skupnega naročila tiska več občin 
pa po pooblastilu občin, neposredno pogodbenemu izvajalcu tiska. 

7. POSEBNOSTI ZA DRŽAVLJANE RS, S PRIZNANO VOLILNO PRAVICO PRIPADNIKOV 
AVTOHTONE ITALIJANSKE OZ. MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI IN VOLILNO 
PRAVICO ROMSKE SKUPNOSTI

Skladno s 6. in 7. členom ZLV imajo pravico voliti in biti voljeni za člana občinskega sveta –
predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti oziroma predstavnika romske 
skupnosti, pripadniki teh skupnosti, ki imajo volilno pravico. Podatek o volilni pravici državljanov 
Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in 
pripadnikov romske skupnosti, se vodi neposredno v evidenci volilne pravice, volilne imenike 
državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti ter pripadnikov romske skupnosti bo za redne volitve v občinske svete sestavilo 
Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi registrskega podatka.  

Območja lokalnih volišč, ki jih bodo določile pristojne občinske volilne komisije, bodo hkrati 
območja volišč, na katerih bodo lahko glasovali državljani s priznano volilno pravico pripadnika 
avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in pripadnika romske skupnosti. 

Volilni imeniki državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter pripadnikov romske skupnosti bodo izdelani na enak način kot splošni 
volilni imeniki, to je po kriteriju naslova za uresničevanje volilne pravice. Za območje Republike 
Slovenije je to naslov stalnega prebivališča. 

To vrsto volilnih imenikov morajo v okviru elektronske razgrnitve, skladno z 28. členom ZEVP-2, 
preveriti tako upravne enote, kot komisije, ki odločajo o priznanju volilne pravice državljanov, 
pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in pripadnikov romske 
skupnosti. 

Če komisija iz 11. člena ZEVP-2 ugotovi neskladje podatkov (npr. manjkajoč vpis priznane 
volilne pravice), pošlje zahtevek za popravek upravni enoti. Upravna enota, pristojna za vpis, 
mora popravek vnesti najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja in o tem obvestiti komisijo.
Upravna enota mora po uradni dolžnosti popraviti tudi podatke, če neskladje ugotovi sama.
Pregled in popravki se izvajajo skladno s točko 5.1.1.
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Upravne enote na narodnostno mešanem območju in na območju kjer prebivajo pripadniki 
romskih skupnosti, prav tako prosimo, da morebitne zahteve komisije iz 11. člena ZEVP-2, za 
vpis novih volivcev, izvedejo nemudoma. Ker bo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 
šestega odstavka 19. člena ZEVP-2 po razpisu volitev pripravljalo podatke o državljanih, ki so 
dopolnili 18 let in v evidenci volilne pravice še nimajo vpisanega podatka o volilni pravici 
pripadnika avtohtone narodne ali romske skupnosti, ta podatek pa ima vpisan vsaj eden od 
staršev, komisije iz 11. člena ZEVP-2 pa lahko izvedejo obveščanje o možnosti pridobitve 
volilne pravice državljanov, pripadnikov italijanske oz. madžarske narodne in romske skupnosti, 
predvidevamo, da bo število zahtev za nove vpise v obdobju izvajanja volilnih opravil povečano. 

Volilne imenike državljanov, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne in 
romske skupnosti, ki bodo izdelani za potrebe glasovanja, bodo prevzele upravne enote skupaj 
s splošnimi volilnimi imeniki. Upravna enota mora te volilne imenike nemudoma pregledati ter 
jih predati komisijam iz 11. člen ZEVP-2, ki odločajo o priznanju volilne pravice.   

Volilne imenike državljanov, pripadnikov avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne in 
pripadnikov romske skupnosti, morajo skladno z 29. členom ZEVP-2 zaključiti komisije iz 11. 
člena ter jih v petek, 11. 11. 2022 predati pristojnim občinskim volilnim komisijam.

V primeru, ko bi želel uveljavljati volilno pravico državljan, za katerega bo komisija iz 11. člena 
ZEVP-2 volilno pravico priznala v času od priprave podatkov za tisk imenikov, to je od 
4. 11. 2022 pa do dneva glasovanja, in zato ni vpisan na volilni imenik, lahko glasuje na 
podlagi potrdila iz evidence volilne pravice, ki ga izda upravna enota po predhodnem vnosu 
podatka v evidenco.   

Za vse volivce, ki podajo zahtevo za poseben način uresničevanja volilne pravice in imajo hkrati 
volilno pravico pripadnika avtohtone narodne ali romske skupnosti, se šteje, da se zahteva 
nanaša na glasovanje za oba predstavnika v občinskem svetu. Če je posamezno obvestilo 
volivca vezano na izdajo volilne karte (npr. glasovanje po pošti), občinska volilna komisija zato 
izda dve volilni karti.

8. Drugo

Ministrstvo za notranje zadeve v dneh predčasnega glasovanja, kot na dan splošnega 
glasovanja, ne bo izvajalo dežurstva, so ga pa dolžne zagotoviti upravne enote.

V zvezi s sestavo in prevzemom volilnih imenikov lahko za dodatne informacije pokličete na tel. 
št. 01/428-58-35 ali pišete na e-naslov: matej.loparic@gov.si

S spoštovanjem,

Pripravila:
Renata Blaznik, mag. Urša Židan
višja svetovalka v. d. generalnega direktorja

sekretarka
Priloga:
Obrazec podpore LV-1 (3x)
Obrazec podpore LV-2 (3x)
Obrazec podpore LV-3 (3x)
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Poslano:
1. Naslovnikom, elektronsko
2. MJU, elektronsko
3. Vsem občinam v Republiki Sloveniji, elektronsko
4. Državna volilna komisija, elektronsko
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