
 
 
Številka: 040-35/2022-1 
Datum:   16. 5. 2022 
 
 
Na podlagi 17. in 38. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 

S K L I C U J E M  
 

33. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo opravljena na dopisni način. 

 
 
Glasovanje poteka v ponedeljek, 16. 5. 2022 do 16. ure. 

 
 
Dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 28. dopisne seje Državne volilne komisije  

– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

2. Predlog zapisnika 30. dopisne seje Državne volilne komisije 
– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

3. Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata nadomestnega poslanca v Evropskem 
parlamentu namesto poslanke Tanje Fajon 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
  
 

 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da glasujejo čimprej, najpozneje 
16. 5. 2022 do 16. ure. 
 
 
                   Peter Golob 
                   predsednik 
 
 
Vabljeni:  
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
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Številka: 041-53/2022-4 
Datum:   17. 5. 2022 

 
 

S K L E P 
 
 
Državna volilna komisija, je na podlagi 2. in 9. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 
109/09, 9/14 in 59/17 – v nadaljevanju ZVPEP) v zvezi s 17. členom 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), v postopku ugotavljanja, kateri kandidat opravlja funkcijo poslanca za preostanek 
mandatne dobe Evropskega parlamenta,  
 
 

s k l e n i l a: 
 

Zaradi prenehanja funkcije poslanke iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu Tanje 
Fajon, roj. 9. 5. 1971, stanujoče na naslovu Novo Polje, cesta VII 31, 1260 Ljubljana – Polje, 
postane poslanec iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne 
dobe Matjaž Nemec, roj. 10. 4. 1980, stanujoč na naslovu Bilje 187 A, 5292 Renče. 
    
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

A. 
 
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je dne 13. 5. 2022 prejela obvestilo Državnega 

zbora št. 004-03/22-0007/8, z dne 13. 5. 2022, da je Državni zbor na 1. seji, dne 13. 5. 2022, 
potrdil mandat poslanki Tanji Fajon in je s tem dnem nastopila funkcijo poslanke Državnega zbora.  

 
 

B. 
 

2. Na podlagi 2. člena ZVPEP poslanec v Evropskem parlamentu ne more biti poslanec v Državnem 
zboru. Po določbi 9. člena istega zakona se glede položaja poslanca, pridobitve in prenehanja 
mandata poslanca, nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, poslanske imunitete, 
materialnih in drugih pogojev za delo poslanca, pravice poslanca po prenehanju mandata ter 
glede omejitev in obveznosti, vezanih na funkcijo poslanca, uporabljajo določbe predpisov 
Evropske unije. Za vprašanja, ki s predpisi Evropske unije niso urejena, pa se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o poslancih in določbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance 
Državnega zbora.  

 
3. Glede na navedeno se uporablja določba 17. člena ZVDZ, ki določa, da postane poslanec za 

preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil 
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

 
4. Na volitvah v Evropski parlament, dne 26. 5. 2019, bi bil na listi kandidatov »SOCIALNI 

DEMOKRATI – SD«, če ne bi bila izvoljena poslanka Tanja Fajon, izvoljen Matjaž Nemec, roj. 10. 
4. 1980, stanujoč Bilje 187 A, 5292 Renče, saj je kot kandidat na drugem mestu te liste prejel 
tretje najvišje število prednostnih (preferenčnih) glasov, in sicer 5.536.  
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5. Služba Državne volilne komisije je Matjaža Nemca pisno obvestila, da ima pravico prevzeti 
funkcijo poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe. 
Matjaž Nemec je dne 16. 5. 2022 DVK pisno obvestil, da je pripravljen prevzeti mandat poslanca v 
Evropskem parlamentu za preostanek mandatne dobe.  

 
C. 

 
 
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ : predsednik Peter Golob in člani ……… , 
…….., ……….. Sklep je sprejela …………... 
 
 

                                                                             Peter Golob 
                                                                            Predsednik 
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