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Zadeva: Izvedba rednih lokalnih volitev 2022 – vabilo na strokovni posvet

Spoštovani,

Državna volilna komisija in Ministrstvo za javno upravo organizirata strokovni posvet za 

predsednike in tajnike Občinskih volilnih komisij kot pripravo na izvedbo rednih lokalnih volitev 

2022. Kot smo predhodno že najavili, bo posvet 

v sredo, 31. avgusta 2022

v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju

s pričetkom ob 9.30 uri.

Na posvetu bomo predstavniki Državne volilne komisije, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva 
za notranje zadeve in Geodetske uprave Republike Slovenije opozorili na aktivnosti, ki jih morajo 
opraviti občinski volilni in drugi organi za brezhibno izvedbo rednih lokalnih volitev, ki bodo letos 
v nedeljo, 20. novembra. V prilogi je program posveta. 

Posvet je brezplačen, prijava ni potrebna.

S spoštovanjem,

Mateja Mahkovec

                    v.d. generalne direktorice 

Poslano:

- naslovnikom 

- Državna volilna komisija

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Geodetska uprava Republike Slovenije 

- Reprezentativnim združenjem občin 
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PROGRAM POSVETA
»Izvedba rednih lokalnih volitev  2022«, 
sreda, 31. avgust 2022, Brdo pri Kranju

09.30 - 10.00 Prihod in registracija udeležencev

10.00 – 1015 Pozdravni nagovor
Jure TRBIČ, državni sekretar, Ministrstvo za javno  upravo

10.15 - 10.30   Rokovnik volilnih opravil in izvedba volitev v zahtevnih 
epidemioloških pogojih
Dušan VUČKO, Državna volilna komisija

10.30 - 11.00   Tehnični pogoji za uporabo nove informacijske rešitve 
za podporo rednih lokalnih volitev
Kristina VALENČIČ, Ministrstvo za javno upravo, vršilka 
dolžnosti generalne direktorice Direktorata za informatiko 

11.00 - 11.30 Odmor 

11.30 - 11.45 Volilna opravila po Zakonu o evidenci volilne pravice
Alenka COLJA, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat 
za upravne notranje zadeve

11.45 - 12.00 Obveznosti po Zakonu o volilni in referendumski 
kampanji
Mag. Petra ZEMLJIČ, Ministrstvo za javno upravo, 
Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in 
politični sistem, Sektor za transparentnost, integriteto in 
politični sistem 

12.00 - 12.15 Redne lokalne volitve in evidentiranje prostorskih enot
Bojan PIRC, Geodetska uprava Republike Slovenije 

12.15 – 12.20 Razprava, vprašanja in odgovori
Dr. Roman LAVTAR, Direktorat za lokalno samoupravo, 
nevladne organizacije in politični sistem, Sektor za lokalno 
samoupravo
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