
 
 
Številka: 040-51/2022-1 
Datum:   7. 10. 2022 
 
 
Na podlagi 17. in 18. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 
 
 

S K L I C U J E M  
 

44. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v četrtek, 13. 10. 2022, ob 13. uri, 

v sejni sobi Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV. 
 
 
 
Dnevni red:  
 
1. Predlog Zapisnika 41. seje Državne volilne komisije  

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

2. Predlog Zapisnika 42. seje Državne volilne komisije  
- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

3. Predlog Zapisnika 43. seje Državne volilne komisije  
- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

4. Predlog Navodila okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih usmeritev 
NIJZ pri izvedbi volitev predsednika republike in volilnim odborom za glasovanje na domu.  
- Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
5. Predlog Sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev predsednika 23. 10. 2022 – NEC 

Koreja 
- Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
6. Žreb vrstnega reda kandidatov za volitve članov državnega sveta – predstavnikov 

funkcionalnih interesov. 
 
7. Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnice tajnice OVK 3011 – Ljubljana Šiška 4 

- Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

8. Predlog Sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Bruselj 
- Gradivo ste prejeli z vabilom. 

 
9. Predlog sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Buenos Aires 

- Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

10. Seznanitev z vlogo društva Belis o zahtevi za izdajo novega potrdila.  
- Gradivo ste prejeli z vabilom. 
 

11. Razno 
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Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo oz. da na 
podlagi 21. člena Poslovnika Službo Državne volilne komisije obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
 
                   Peter Golob 
                   Predsednik 
 
Vabljeni:  

− člani in namestniki članov Državne volilne komisije 



 
 
Številka:  041-75/2022-21 
Datum:    13. 10. 2022 
 
 
 

N A V O D I L O 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je na 44. seji, dne 13. 10. 2022, v zvezi z izvedbo volitev 
predsednika republike  
 
 

sprejela 
 
za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v času glasovanja na volitvah 
predsednika republike v prvem krogu, ki bo v nedeljo, 23. 10. 2022, in v morebitnem drugem krogu 
glasovanja, ki bo 13. 11. 2022, ukrepe in priporočila, ki jih morajo upoštevati okrajne volilne komisije 
(v nadaljevanju: OVK), volilni odbori (v nadaljevanju: VO) in volivci pri izvedbi glasovanja na domu: 
 
 

I.  
 

1. OVK in VO morajo pri izvedbi glasovanja upoštevati »Strokovna izhodišča in usmeritve za 
pripravljenost in odzivanje na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v jesensko-zimski sezoni 2022/2033 
v Sloveniji«, ki jih je sprejel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in so objavljeni na spletni 
strani https://www.nijz.si/. 

 
2. Uporaba zaščitnih mask na voliščih je za člane VO priporočljiva, če pa se volišče nahaja v domovih  

za starejše, socialno varstvenih zavodih, zdravstvenih domovih in drugih institucijah, v katerih se 
opravlja zdravstvena dejavnost, je uporaba zaščitnih mask nujna.  

 
 

II. 
 

3. Člani VO, ki izvajajo glasovanje na domu pri volivcih, ki so v izolaciji, morajo ves čas nositi 
partikularno masko tipa FFP2/KN95 ali FFP3.Masko je treba zamenjati vsake 4 ure, če uporabljajo 
masko tipa FFP2 / KN95, ali po 8 urah, če uporabljajo masko tipa FFP3. 

 
4. Člani VO si morajo razkužiti roke pred in po stiku z volivcem.  
 
5. Volivci morajo imeti v času stika s člani VO nameščeno kirurško masko tipa IIR. 
 
 

 
III.  
 
 

Državna volilna komisija je sprejela to navodilo 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 ……………, ………………, ……………, ………………, ……………, ……………. Navodilo je 
sprejela ……………  
 

https://www.nijz.si/


  

 

 
 
Številka: 041-111/2022-6 
Datum:   13. 10. 2022 
 
 
 

S K L E P 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje 
volitev (Uradni list RS, št. 34/18 in 178/21) je Državna volilna komisija na 44. seji, dne 13. 10. 2022  
 

sklenila: 
 
Državna volilna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Pravilnik o 
opazovalcih, zato se izda akreditacija za opazovanje volitev predsednika Republike Slovenije, 
ki bodo 23. 10. 2022, naslednjim predstavnikom in predstavnicam Nacionalne volilne komisije 
Republike Koreje: 
 

1. Jeong-hun Oh,  
2. Jeong-min Park, 
3. Sang-soo Kim,  
4. Kang-jin Lee, 
5. Seong-soon Lee, 
6. Mi-gyeong Jeong 

 
 
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 soglasno.  
 
 
 
 
        Peter Golob 
                    predsednik  
                    
 



 

 
 
 
Številka: 040-6/2019-187 
Datum:   13. 10. 2022 
 
 

S K L E P 
 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitve tajnikov in 
namestnikov tajnikov volilnih komisij na 44. seji, dne 13. 10. 2022 

 

sklenila: 

 
1. V okrajni volilni komisiji 3011 Ljubljana – Šiška 4 se razreši dolžnosti namestnice tajnice Katarina 

Grajzar. 
 

2. Za preostanek mandatne dobe okrajne volilne komisije 3011 Ljubljana – Šiška 4 se za namestnico 
tajnice imenuje Lilijana Zdešar.  

 
 
 
         Peter Golob 
        predsednik 



 
 
Številka: 041-91/2022-36 
Datum:   13. 10. 2022 
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. 
US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 44. seji, dne 13. 10. 2022 
sprejela 
 
 
 

S K L E P 
 

 
V volilnem odboru za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bo 23. 10. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Bruslju, ki je bil imenovan s sklepom, št. 041-
91/2022-22, se: 
 
1. razreši člana Jurija Kuzmana, 
 
2. razreši namestnico člana Rebecco Agius Jager in se jo imenuje za članico. 
 
 
 
         Peter Golob 
       predsednik 



 
 
Številka: 041-91/2022-35 
Datum:   13. 10. 2022 
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB, 54/07 – odl. 
US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 44. seji, dne 13. 10. 2022 
sprejela 
 
 
 

S K L E P 
 

 
V volilnem odboru za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike, ki bo 23. 10. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Buenos Airesu, ki je bil imenovan s sklepom, št. 
041-91/2022-20, se: 
 
1. razreši namestnika predsednice Tomasa Kastelica in se namesto njega imenuje namestnica 

predsednice Maja Vuksanovič. 
 
 
 
         Peter Golob 
       predsednik 
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