
 
 
Številka: 040-36/2022-1 
Datum:   27. 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  
 

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

 
 
Glasovanje poteka v petek, 27. 5. 2022 do 13.30 ure. 

 
 
Dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 33. dopisne seje Državne volilne komisije  

– Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 

2. Predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata nadomestnega poslanca v Državnem 
zboru namesto poslanca dr. Roberta Goloba 
– Gradivo ste prejeli z vabilom. 
  
 

 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da glasujejo čimprej, najpozneje 
27. 5. 2022 do 13.30 ure. 
 
 
                   Peter Golob 
                   predsednik 
 
 
Vabljeni:  
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
 
 



 
 

 
 

 
 
Številka: 041-56/2022-4                                                                                                                     
Datum:   27. 5. 2022 
 
 

S K L E P 
 
 
Državna volilna komisija je na podlagi 17. člena 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 namesto poslanca, ki opravlja 
funkcijo predsednika vlade,  
 
 

s k l e n i l a: 
 

Za čas, ko poslanec dr. Robert Golob opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike Slovenije, 
opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Bojan Čebela, roj. 28. 3. 1955, stanujoč Zabočevo 
11, 1353 Borovnica.     
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

A. 
 
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je prejela obvestilo Državnega zbora, št. 020-

12/22-29/5 z dne 26. 5. 2022, da je bil poslanec dr. Robert Golob izvoljen za predsednika Vlade 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: predsednik vlade).   

 
 

B. 
 
2. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

109/08, 39/11, 48/12 in 17/22, v nadaljevanju: ZPos) poslanec, ki je izvoljen za predsednika vlade, 
imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more 
opravljati funkcije poslanca. V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste 
kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki ne more opravljati funkcije poslanca.  

 
3. Na volitvah v državni zbor, 24. 4. 2022, bi bil, če ne bi bil izvoljen poslanec dr. Robert Golob, v  

volilni enoti 3000 – Ljubljana Center, z liste kandidatov »Gibanje svoboda«, izvoljen Bojan Čebela, 
roj. 28. 3. 1955, stanujoč Zabočevo 11, 1353 Borovnica, ki je v volilnem okraju 3002 – Vrhnika 
prejel 5.873 oziroma 38,08 % glasov. 

 
4. Služba DVK je Bojana Čebelo pisno obvestila, da ima pravico nadomeščati poslanca, ki je izvoljen 

za predsednika vlade, in sicer v času, ko poslanec opravlja to funkcijo. Bojan Čebela je, v skladu s 
tretjim odstavkom 17. člena ZVDZ, dne 27. 5. 2022, DVK pisno obvestil, da je pripravljen 
nadomeščati poslanca dr. Roberta Goloba v času, ko ta opravlja funkcijo predsednika vlade. 

 
C. 

 
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ, v zvezi s 14. členom ZPos, v sestavi: 
predsednik Peter Golob in člani ………., …………., …………, ……………, in ………...  Sklep je 
sprejela soglasno. 
 
 

                                                                             Peter Golob 
                                                                           Predsednik 
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