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Zadeva: Redne lokalne volitve 2018 – OBVESTILO št. 2

Spoštovane županje in župani,
spoštovane direktorice in direktorji občinskih uprav
spoštovane tajnice in tajniki občinskih in posebnih občinskih volilnih komisij,

pomembna novost na rednih lokalnih volitvah 2018 bo dejstvo, da bodo morala bili vsa volišča 
dostopna invalidom (prvi odstavek 79. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) (ZVDZ). Ta določba se je 
pričela uporabljati s 1. februarjem 2018, kar pomeni, da bodo morala biti volišča dostopna 
invalidom že na  ponovnem glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper ter na predčasnih 
volitvah v Državni zbor RS. Od sprejetja novele ZVDZ v lanskem letu je bil narejen očiten 
napredek pri dostopnosti volišč za invalide, saj je bilo še na volitvah za predsednika Republike 
Slovenije novembra 2017 dostopnih za invalide le 56% volišč, po podatkih Državne volilne 
komisije (DVK) je zdaj dostopnih že 86% volišč, število se še povečuje. Kljub možnostim, da 
invalidi glasujejo po pošti ali na domu jim je potrebno brez dvoma omogočiti dostop glasovanje 
na vseh voliščih v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno upoštevati tudi časovni vidik, volitve 
so čez nekaj mesecev, istočasno pa tudi racionalnost in ekonomičnost pri porabi javnih 
sredstev. 

Na državnem nivoju je bila opravljena analiza obstoječih volišč, ki je pokazala, da več kot 
štiristo volišč še ni zadostilo zakonskemu pogoju, večina od izpostavljenih volišč pa je v lasti 
občin. Ker na podlagi preteklih izkušenj sklepamo, da se velika večina volišč na državnem 
nivoju sklada z volišči, ki jih določijo volilne komisije na lokalnem nivoju, v nadaljevanju 
povzemamo usmeritve Državne volilne komisije:

1. Pred sprejemom sklepa o določitvi volišč je treba ponovno preveriti ali je objekt ali 
prostor v tem objektu, v katerem se namerava določiti volišče, dostopen za invalide.

2. Če objekt oziroma prostor v tem objektu ni dostopen za invalide, se na območju tega 
volišča poišče (če je potrebno z ogledom na terenu) drug objekt (v javni ali zasebni 
lasti), ki je invalidom dostopen.

ŽUPANJAM IN ŽUPANOM

DIREKTORICAM IN DIREKTORJEM 
OBČINSKIH UPRAV

TAJNICAM IN TAJNIKOM OVK IN POVK



3. Če na območju volišča ni drugega objekta, ki bi bil invalidom dostopen, je treba pred 
dokončno odločitvijo o ukinitvi volišča proučiti možnost najema ali postavitve začasnega 
objekta oziroma pisarniškega kontejnerja. Pri tej odločitvi bo treba upoštevati prostorske 
možnosti glede na velikost kontejnerja, možnost dostopa do naselja, soglasje lastnika 
predvidenega zemljišča. Pisarniški kontejner mora biti invalidom dostopen in imeti 
možnost priklopa elektrike.

4. Če gre za okoliščine, ki na območju volišča dopuščajo postavitev začasnega 
pisarniškega kontejnerja, se določi mikrolokacija in pridobi soglasje lastnika zemljišča. 
Opredelitev mikrolokacije naj bo razumljiva za volivce tega volišča, saj se bo uporabila 
v obvestilu volivcem (npr. pisarniški kontejner pri trgovini, zbiralnici mleka,…)

5. Če se v postopku določanja volišč ugotovi, da na posameznem območju volišča, ni 
mogoče zagotoviti volišča na način, kot je opisano v točkah 2., 3. in 4., mora pristojna 
volilna komisija po usmeritvah Državne volilne komisije dosledno upoštevati citirano 
določbo Zakona o volitvah v državni zbor, ki se na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
smiselno uporablja tudi na lokalnih volitvah.

Do 18. novembra, dneva glasovanja na rednih lokalnih volitvah, je še nekaj časa, vendar bodo 
obstoječa volišča pred tem v uporabi že prej, zato vam priporočamo, da čimprej skrbno 
preverite dosedanja volišča in sledite usmeritvam Državne volilne komisije številka 042-1/2018-
11 z dne 30. 3. 2018, ki jih je sprejela pred izvedbo glasovanja na zakonodajnem referendumu 
o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača –
Koper (v prilogi), saj bodo brez dvoma veljale tudi za redne lokalne volitve 2018. 

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Polonca Zabukovšek Dr. Nejc Brezovar
sekretarka državni sekretar

Poslano:
- vsem občinam elektronsko

V vednost:
- združenjem občin 
- Državna volilna komisija, Slovenska 54, Ljubljana, gp.dvk@dvk-rs.si

Priloga:
- Usmeritve Državne volilne komisije številka 042-1/2018-11 z dne 30. 3. 2018,
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