
 
 
Številka: 040-24/2022-1 
Datum:   21. 3. 2022 
 
 
Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20)  
 

S K L I C U J E M  
 

23. redno sejo Državne volilne komisije, 
ki bo v četrtek, 24. 3. 2022, ob 13. uri, 

v Kongresnem centru Brdo (dvorana Heros), Predoslje 39, 4000 Kranj. 
 

Dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 21. seje Državne volilne komisije 

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 
2. Predlog zapisnika 22. seje Državne volilne komisije 

- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom. 
 
3. Načini glasovanja volivcev, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji 
 
4. Predlog Navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim odborom za preprečevanje širjenja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) pri izvedbi glasovanja na volitvah poslancev v 
državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022  
- Predlog navodila ste prejeli z vabilom. 
- Higienska navodila NIJZ ste prejeli z vabilom.  
 

5. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije (ukinitev DKP Moskva) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VK VE 3000 - Ljubljana Center (Istenič 

namesto Petan) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana OVK 5005 - Žalec 2 (D. Basle 

namesto I. Basle) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
8. Predlog sklepov o imenovanju volilnega odbora na diplomatsko - konzularnih 

predstavništvih Republike Slovenije v tujini.  
8.1. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na GK Celovec 
8.2. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Washington  
8.3. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na GK Toronto  
8.4. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Atene  
8.5. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Beograd 
8.6. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Bratislava  
8.7. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Bruselj  
8.8. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Budimpešta  
8.9. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Buenos Aires  
8.10. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Dunaj  



2 
 

8.11. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Haagu  
8.12. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Kopenhagen  
8.13. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP London  
8.14. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Madrid  
8.15. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Ottawa  
8.16. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Pariz  
8.17. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Podgorica  
8.18. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Praga  
8.19. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Skopje  
8.20. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Varšava  
8.21. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Zagreb  
8.22. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Bern  
8.23. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na GK Trst 
8.24. Predlog sklepa o imenovanju volilnega odbora na VP Berlin 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 

 
9. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev (World Peace Volunteers) 

- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom. 
 

10. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev (Rob Thompson) 
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.  

 
 
Člane in namestnike članov naprošam, da Službo Državne volilne komisije, na podlagi 21. člena 
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
Vse udeležence prosim, da spoštujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne maske.  
 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo.  
 
 
                   Peter Golob 
                   predsednik 
 
 
Vabljeni:  
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
 
k točki 3 in 4: 

- Nacionalni inštitut za javno zdravje  
- Ministrstvo za zdravje 
- Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 

 



 
 
 
Številka:   
Datum:  
 
 

N A V O D I L O 
 
 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v zvezi z izvedbo volitev poslancev v državni 
zbor 
 
 

sprejela: 
 
Za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v času glasovanja na 
volitvah poslancev v državni zbor, ki bo  v nedeljo,  24. 4. 2022 morajo okrajne volilne komisije 
(v nadaljevanju OVK) in volilni odbori (v nadaljevanju VO) upoštevati naslednje  
 

ukrepe in priporočila: 
 

A.  
 
1. Splošno: 

 
1.1. Vzdrževanje primerne medosebne razdalje vsaj 1,5 m oziroma 2,0 m, ko se volivci 

gibajo pred vstopom v objekt, v katerem  je volišče, v objektu in v prostoru, v katerem 
je volišče. Če je pred voliščem vrsta morajo volivci nositi pravilno nameščene 
medicinske zaščitne maske, v kolikor med njimi ni mogoče zagotoviti medosebne 
razdalje najmanj 1,5 oz. 2m.  

1.2. Skrb za higieno rok in kašlja. 
1.3. Obvezna pravilna uporaba zaščitnih mask na volišču (pred objektom, v katerem je 

volišče, v objektu in v prostoru, v katerem se glasuje). Maske so vsaj kirurške ali 
FFP2 in pokrivajo nos in usta.  

1.4. Posamično vstopanje na volišče. 
1.5. Sprotno razkuževanje pisal.  
1.6. Zaradi dokazov o aerosolnem prenosu SARS-CoV-2 se prostor kjer je volišče stalno 

in ustrezno zrači, skladno s priporočili NIJZ (https://tinyurl.com/yk55252d) 
 

 
2. Več volišč v istem objektu: 
 

2.1. Na vhodu v objekt se namesti razkužilo. Razkužilo naj bo dosegljivo tudi osebam na 
invalidskih vozičkih.  

2.2. Določeni član volilnega odbora naj volivce pred vhodom v objekt opozarja na 
obvezno razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne razdalje, pravilno nošenje 
mask in jih usmerja na njihovo volišče.  

2.3. Ob vhodu v stavbo se namestijo plakati »Higienska priporočila za preprečevanje 
širjenja okužb«.  

2.4. Pred vstopom na volišče se namestijo talne oznake smeri gibanja in označbe za 
vzdrževanje medosebne razdalje (1,5 oz. 2m).  

2.5. Če prostor omogoča, se potek glasovanja na volišču organizira na način, da volivec 
vstopi v prostor skozi ena vrata in ga zapusti skozi druga.  
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2.6. V prostoru naj bo smer gibanja označena s talnimi oznakami in razdaljami 1,5 do 2 
m.  

2.7. Volilni odbor naj bo umeščen čim bližje vhodu. 
2.8. Volilni odbor pripravi ustrezni posodi (lahko škatli) za neuporabljena in za 

uporabljena pisala. 
2.9. Volivec se identificira, si razkuži roke, vzame neuporabljeno ali razkuženo pisalo in 

se podpiše v imenik. Po podpisu v imenik prevzame glasovnico ter z istim pisalom 
odide na mesto, ki ga volilni odbor določi za glasovanje (za zaslonom).  

2.10. Po glasovanju volivec pisalo odloži v posebno posodo,  nato odide do glasovalne 
skrinjice in odda glasovnico. 

2.11. Če je mogoče, se glasovalno skrinjico postavi na vidno mesto pri izhodu. 
2.12. Člani volilnega odbora ves čas pravilno nosijo zaščitne medicinske maske, jih 

zamenjajo po 2 urah, oziroma ko so vlažne ali umazane in si redno razkužujejo roke. 
2.13. Člani volilnega odbora redno razkužujejo pisala. Če je mogoče, so okna v prostoru 

volišča ves čas odprta. Če je mogoče, se uporabi tudi mehansko prezračevanje. 
2.14. Zaupniki in morebitni opazovalci na volišču morajo ves čas pravilno uporabljati 

zaščitne maske.  
 
 
3. Volišče v samostojnem objektu (npr. garaža) 
 

3.1. Pred voliščem se namestijo plakati »Higienska priporočila za preprečevanje širjenja 
okužb«.  

3.2. Določeni član volilnega odbora volivce opozarja na obvezno razkuževanje rok, na 
ustrezno medosebno razdaljo pred voliščem ter uporabo zaščitnih medicinskih 
mask. Skrbi, da volivci vstopajo na volišče posamezno.  

3.3. Ob vhodu v stavbo se namesti plakate »Higienska priporočila za preprečevanje 
širjenja okužb«  

3.4. Če prostor omogoča, se potek glasovanja na volišču organizira na način, da volivec 
vstopi v prostor skozi ena vrata in jih zapusti skozi druga.  

3.5. V prostoru naj bodo talne označbe smeri gibanja, z označenimi razdaljami 1,5 do 
2m.  

3.6. Volilni odbor naj bo umeščen čim bližje vhodu, 
3.7. Volilni odbor pripravi ustrezni posodi (lahko škatli) za neuporabljena in uporabljena 

pisala. 
3.8. Volivec se identificira, si razkuži roke, vzame neuporabljeno ali razkuženo pisalo in 

se podpiše v imenik. Nato prevzame glasovnico in z istim pisalom odide na mesto, 
ki ga volilni odbor določi za glasovanje.  

3.9. Po glasovanju volivec pisalo odloži v posebno posodo, nato odide do glasovalne 
skrinjice in odda glasovnico. 

3.10. Če je mogoče, se glasovalno skrinjico postavi na vidno mesto pri izhodu. 
3.11. Člani volilnega odbora ves čas nosijo zaščitne medicinske maske, jih zamenjajo po 

2 urah, oziroma ko so vlažne ali umazane in si redno razkužujejo roke.  
3.12. Člani volilnega odbora redno razkužujejo pisala. Če je mogoče, so okna v prostoru 

volišča ves čas odprta. Če je mogoče, se uporabi tudi mehansko prezračevanje.  
3.13. Zaupniki in morebitni opazovalci na volišču morajo ves čas pravilno uporabljati 

zaščitne medicinske maske.  
 

 
B. 
 

4. S tem navodilom se določajo ukrepi in priporočila, ki jih morajo OVK in VO upoštevati pri 
izvedbi glasovanja na voliščih (tudi pri predčasnem glasovanju) za preprečevanje širjenja 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). 
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C. 
 

5. DVK je sprejela ta navodila in priporočila na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v 
sestavi:  . Navodila je  sprejela ………….. 

 
 
 

  
Peter Golob 
Predsednik 
 
 



  

 
 
 
Številka:   
Datum:      
 
 
 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
 
 
Na podlagi 2. člena Odloka o delovnem področju in notranji organizaciji službe državne volilne 
komisije (Uradni list RS, št. 18/13 in 69/19) Državni volilni komisiji pošiljam   
 
 

 
PREDLOG  

 
sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in 

konzulatov Republike Slovenije  
 
 
 
in predlagam, da Državna volilna komisija predlog sklepa obravnava in sprejme v skladu z določbami 
Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20). 
 
 
 
 

 
Dušan Vučko 
Direktor 
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PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI VOLIŠČ NA SEDEŽIH 
DIPLOMATSKIH IN KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 
 
Volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, imajo na podlagi 82. 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) pravico, da lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike 
Slovenije, če država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma če to omogoča meddržavni 
sporazum. Tem volivcem se pravočasno pošlje glasovnica s priloženo volilno karto. Za glasovanje po 
pošti v tujini in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije se smiselno 
uporabljajo določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. 
 
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je na podlagi 37. in 82. člena ZVDZ na 16. seji 
10. 2. 2022 sprejela sklep, s katerim je za izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije, ki bodo 24. 4. 2022, na predlog Ministrstva za zunanje zadeve z dne  2. 2. 2022, 
določila volišča na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije.  
 
Sklep v 21. alineji 1. točke določa volišče za izvedbo glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije na Veleposlaništvu v Moskvi.  
 
Po preučitvi varnostnih razmer in logističnih pogojev poslovanja v Ruski federaciji v aktualnem času 
Ministrstvo za zunanje zadeve ocenjuje, da pogoji za izvedbo volitev na Veleposlaništva Republike 
Slovenije v Moskvi niso podani. Po podatkih Pošte Slovenije je poštni promet ustavljen za Rusijo in 
Ukrajino.  
 
V posledici navedenega v Službi državne volilne komisije (v nadaljevanju: Služba DVK) ocenjujemo, 
da bi bilo primerno in potrebno, da se navedeni sklep spremeni na način, da za glasovanje na volitvah 
v Državni zbor Republike Slovenije na dan 24. 4. 2022 ne bi bilo določeno volišče na Veleposlaništvu 
v Moskvi. Prav tako pa ni omogočeno glasovanje po pošti iz območja Rusije, saj je poštni promet za to 
državo ustavljen. 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SKLEPA 
 
2.1 Cilji in načela  
 
Cilj predlaganega sklepa je, da se spremeni sklep v delu, ki določa, da se volišče, ki je bilo določeno s 
sklepom Državne volilne komisije, številka 042-5/2022-6, z dne 10. 2. 2022, ukine, saj v Službi DVK 
ocenjujemo, da izvedba glasovanja na volitvah poslancev v Državni zbor Republike Slovenije na dan 
24. 4. 2022, ob dejstvu, da komunikacijske in logistične razmere na tem območju ne omogočajo 
poslovanja. .  
 
Služba DVK bo morebitne volivce, ki bodo oddali obvestilo (vlogo) za glasovanje na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu RS v Moskvi ali za glasovanje po pošti iz Rusije, sproti obveščala, da 
glasovanje na tem območju ne bo mogoče.  
  
Glede na vse navedene razloge v Službi DVK  predlagamo, da se 21. alineja prve točke Sklepa črta.  
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II. BESEDILO SKLEPA  
  
 
Številka:   
Datum:     
 
 
 

S K L E P  
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je na podlagi 37. in 82. 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) glede Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in 
konzulatov na 23. seji 24. 3. 2022, 
 
 

sklenila: 
 

 
V Sklepu o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike 
Slovenije, številka: 042-5/2022-6 z dne 10. 2. 2022 se 21. alineja 1. točke črta.  
 
Služba DVK mora volivca, ki bo oddal obvestilo (vlogo) za glasovanje na Veleposlaništvu v 
Moskvi, ali po pošti iz območja Rusije,  takoj obvestiti, da glasovanje na tem območju ne bo 
mogoče.  

 
 

 
Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 37. in 82. člena ZVDZ ter 46. člena Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20 - PoDVK-1) v sestavi: predsednik Peter Golob ter 
člani ……………, ………………, ……………, ………………, ……………, ……………. Sklep je sprejela 
……………  
 
 
         Peter Golob 
         Predsednik  



 
 

 
Številka: 040-9/2019-    
Datum:    24. 3. 2022  
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 23. seji 24. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V volilni komisiji volilne enote – 3000 Ljubljana Center se dolžnosti člana razreši Domen Petan in se 

za člana imenuje Ožbej Istenič. 
 
2. Imenovani član iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni 

komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 
 

 
Številka: 040-9/2019-    
Datum:    24. 3. 2022  
 

S K L E P 
  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – UPB1,  54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja oziroma razrešitev članov 
volilnih komisij na 23. seji 24. 3. 2022 
 
 

sklenila: 
 
 
1. V okrajni volilni komisiji – 5005 Žalec 2 se dolžnosti namestnice člana razreši Tanja Basle in se za 

namestnika člana imenuje Danilo Basle. 
 
2. Imenovani namestnik člana iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji 

okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023). 
 

 
 
                               
         Peter Golob      

Predsednik 
 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije s sedežem v Celovcu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Matej Kramberger, 28.04.1981 
 

2. za namestnika predsednika: 
dr. Anton Novak, 15.9.1956 
 

3. za članico: 
dr. Vesna Novak, 19.8.1964 
 

4. za namestnico članice: 
 mag. Vesna Hodnik Nikolić, 16.3.1978 
 
5. za članico: 

Anamarija Anja Novak, 23.11.1987 
 

6. za namestnika članice: 
mag. Jernej Dvoršak, 29.10.1989 
 

   
  
         Peter Golob 
        predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Washingtonu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Irena Rappelj, roj. 8.5.1970 
 

2. za namestnico predsednice: 
Brigita Plavec, roj. 2.6.1962 
 

3. za članico: 
Liza Sitar, roj.  9.11.1977   
 

4. za namestnika članice: 
 Bojan Škoda, roj. 24.9.1959 
 
5. za članico: 

Nina Florjančič Škorja, roj. 25.6.1980   
 

6. za namestnika članice: 
Jernej Škorja, roj. 21.7.1977 
 

   
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije s sedežem v Torontu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Sonja Kolenko 19.10.1951  
 

2. za namestnika predsednice: 
Blaž Slamič, 20.04.1982  
 

3. za članico: 
Karli Plesko 16.07.1955 
 

4. za namestnika članice: 
Florjan Markun, 30.5.1945 
 

5. za članico: 
Kristy Turk 24.07.1983 
 

6. za namestnico članice: 
Ludmilla Markun, 17.1.1946 
  

 
 
          Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Atenah, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Boris Jelovšek, roj. 29. 12 .1953 
 

2. za člana: 
Boris Bogataj, roj. 16. 4. 1988 
 

3. za članico: 
Suzana Lukić Dolkas, roj. 11. 10. 1971 

 
 
 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Beogradu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Primož Križaj 
 

2. za člana: 
Dušan Toš 
 

3. za člana: 
Mihajlo Kadunc, 
 
  
 

  
 
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Bratislavi, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Gregor Kozovinc 
 

2. za namestnika predsednika: 
 Duško Tubin 
 
3. za člana: 

Andrej Žitko 
 

4. za namestnika člana: 
 Zlatko Blažević 
 
5. za člana: 

Jure Štajnbaher 
 

6. za namestnika člana: 
Marko Kragelj 

 
 

Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Bruslju, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Anita Lorbek, roj. 21. 9. 1977 
 

2. za namestnico predsednice: 
 Nina Marolt, roj. 21. 9. 1974 
 
3. za člana: 

 Staš Žmavc, roj. 12. 11. 1965 
 

4. za namestnika člana: 
  Tibor Šuklje, roj. 6. 9. 1979 
 
5. za članico: 

 Mateja Dolničar, roj. 26. 10. 1977 
 

6. za namestnico članice: 
 Eva Žumer, roj. 29. 12 .1997 
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Budimpešti, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Igor Lakota, roj. 21.6.1981 
 

2. za namestnico predsednika: 
Taja Lakota Ferjančič, roj. 14. 3. 1988 

 
3. za člana: 

Marjan Cencen, roj. 7. 5. 1957 
 

4. za namestnico člana: 
Liljana Pogorevčnik Cencen, roj. 4. 9. 1962 

 
5. za članico: 

Jana Strgar, roj. 13. 3. 1959 
 

6. za namestnika članice: 
Miran Strgar, roj. 27. 3. 1957 

 
 
          Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Buenos Airesu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Mariana Poznič 
 

2. za namestnico predsednice: 
 Maja Vuksanović, 
 
3. za člana: 

Rok Fink 
 

4. za namestnico članice: 
 Maria Alejandra Podrzaj, 
 
5. za članico: 

Sofia Bokalič 
 

6. za namestnika članice: 
Tomas Kastelic. 
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem na Dunaju, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Saša Bürgermeister 
 

2. za namestnico predsednice: 
Barbara Engelsberger, 
 

3. za članico: 
Špela Radmilovič, 
 

4. za namestnico članice: 
 Kaja Večko 
 
5. za člana: 

Gregor Jenko 
 

6. za namestnika člana: 
Mihael Zver 
 

  
         Peter Golob 
         Predsednik 
 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Haagu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Marko Štucin 
 

2. za namestnico predsednika: 
Eva Jerman 
 

3. za članico: 
Danica Štumerger Novosel 
 

4. za namestnika članice: 
Tilen Sešel 
 

5. za člana: 
Tadej Uršič 
 

6. za namestnico člana: 
Neja Morato Štucin 
  

 
 

 
          Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Kopenhagnu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Andreja Thieke, roj. 19. 11. 1983 
 

2. za namestnico predsednice: 
Milena Stefanović Kajzer, roj. 2. 9. 1966 

 
3. za člana: 

Jernej Gregorač, roj. 15.08.1988 
 

4. za namestnico člana: 
 Neža Kosmač, roj. 28.08.1997 
 
5. za članico: 

Trina Ana Kajzer, roj. 19. 12. 1996 
 
  
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Londonu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Petra Trkov 
 

2. za članico: 
Špela Vrbnjak 
 

3. za članico: 
Taja Savić 
 
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Madridu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Andreja Kerševan Draksler 
 

2. za člana: 
Mitja Jerot 
 

3. za namestnika člana: 
Andrej Draksler 

 
4. za članico: 

Sabina Ljubi Salazar 
 

5. za namestnico članice: 
Tina Grgantov 
 

  
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Ottawi, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Margerita Potocco Drakulić, 23.3.1965 
 

2. za namestnika predsednice: 
Andrej Gregor Rode, 28.8.1973 
 

3. za članico: 
Sonia Bračko Volk, 18.2.1969 
 

4. za članico: 
Nataša Rebernik, 1.7.1976 
 

  
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Parizu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

mag. Simona Vučak 
 

2. za namestnika predsednice: 
 Vid Novak 
 
3. za članico: 

Nina Jerkič 
 

4. za namestnico članice: 
 Katarina Grzetič Radulovič 
 
5. za članico: 

Anja Štuhec 
 

6. za namestnico članice: 
Mojca Karin Rehar 
 

Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Podgorici, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Goranka Krošelj, roj. 19. 6. 1979 
 

2. za namestnika predsednice: 
 Gregor Presker, roj. 3. 6. 1973 
 
3. za članico: 

Anita Vujačić, roj. 23. 1. 1975 
 

4. za namestnico članice: 
 Elvira Zlatić Presker, roj. 6. 7. 1972 
 
5. za člana: 

Boris Geršak, roj. 19. 7. 1966 
 

6. za namestnika člana: 
Igor Kralj, roj. 29. 9. 1961 
 
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Pragi, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Nika Rotar 
 

2. za namestnico predsednika: 
Jasmina Adem-Grujič 
 

3. za članico: 
Jerica Radonič 
 

4. za namestnika članice: 
Aleksander Grujič 
 

5. za člana: 
Lovro Voglar 
 

6. za namestnika člana: 
Samo Orehek 
  

 
 
          Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Skopju, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednika: 

Miha Vilar 
 

2. za članico: 
Darka Predan 
 

3. za namestnika članice: 
 Primož Venišnik 
 
4. za članico: 

Sonja Strunjaš Kirkovska 
 

5. za namestnico članice: 
Ana Strunjaš 
 

 
Peter Golob 

         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Varšavi, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Lidija Dravec 
 

2. za članico: 
Božena Forštnarič Boroje 
 

3. za člana: 
Miran Šoba  
 

Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Zagrebu, se imenujejo: 
 
 
1. za predsednico: 

Jožica Bračun Bokor 
 

2. za članico: 
Tamara Plankar 
 

3. za člana: 
Dušan Pšeničnik 

 
4. za člana: 

Boris Brvar 
 
  
 

 
 

Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije s sedežem v Bernu, se imenujejo: 
 
 

1. za predsednico: 
Tjaša Deleja Balja 
 

2. za člana: 
Rajko Amon  
  

3. za člana: 
Janez Čuk 
  
 
 

 
 
          Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije s sedežem v Trstu, se imenujejo: 
 
 

1. za predsednika: 
Peter Golob 
 

2. za namestnika predsednika: 
Vojko Volk 

 
3. za članico: 

Patricia Malmenvall 
  

4. za člana: 
Franko Bonaca 
  
 
 

 
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Berlinu, se imenujejo: 
 
 

1. za predsednico: 
Polona Mal Bitenc, roj. 9. 5. 1985 
 

2. za namestnika predsednice: 
Goran Križ, roj, 26. 2. 1970 

 
3. za članico: 

Valentina Vengust, roj 14. 1. 1992 
  

4. za namestnico članice: 
 Ana Zidar, roj. 13.12.1998 
 

5. članico: 
Maša Julija Žnuderl, roj. 11.10.1998 
  

6. za namestnika članice: 
Matjaž Pinter, roj. 10. 4. 1987 

 
         Peter Golob 
         Predsednik 



 
 

Številka:  041-18/2022-       
Datum:       
 
 
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 
– odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija na 23. seji 24. 3. 2022 
sprejela 
 
 

S K L E P 
o imenovanju volilnega odbora za izvedbo glasovanja  

na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
 
 
 

V volilni odbor, za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na 
Generalnem konzulatu Republike Slovenije s sedežem v Münchnu, se imenujejo: 
 
 

1. za predsednico: 
mag. Irena Vrečko Toplak 
 

2. za namestnico predsednice: 
 Jana Prislan 

 
3. za člana: 

Matej Leskovar 
  

4. za namestnico člana: 
  Maja Ježovnik 
 

5. članico: 
Monika Deučman 
  

6. za namestnico članice: 
 Eva Ježovnik 

 
         Peter Golob 
         Predsednik 



  

 
 
 
Številka:   
Datum:     
 
 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
 
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) Državni volilni komisiji pošiljam   
 
 

 
P R E D L O G  

Sklepa o akreditaciji za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v državni zbor,  
ki bodo 24. 4. 2022, 

 
 
in predlagam, da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) predlog sklepa o akreditaciji za 
opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, obravnava in 
sprejme v skladu z določbami Pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za 
opazovanje volitev (Uradni list RS, št. 34/18 in 178/21). 
 
 
 
 
 
 

 
Dušan Vučko 
direktor 
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PREDLOG SKLEPA O AKREDITACIJI ZA OPAZOVANJE VOLITEV  
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM  
 
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena pravilnika o merilih, pogojih in postopku za pridobitev 
akreditacije za opazovanje volitev (Uradni list RS, št. 34/18 in 178/21) o vlogi za izdajo akreditacije 
odloča Državna volilna komisija s sklepom. Zoper sklep ni dovoljena pritožba. 
 
Mednarodna nevladna organizacija World Peace Volunteers s sedežem v Gani je zaprosila za izdajo 
akreditacije za opazovanje volitev poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, za 14 opazovalcev. 
Vloge so posredovane na predpisanih obrazcih s popolnimi podatki. 
 
Služba DVK je zaprosila Ministrstvo za zunanje zadeve za reference navedene organizacije. Iz 
odgovora ministrstva izhaja, da o navedeni organizaciji nimajo podatkov oziroma informacij ima pa ta 
organizacija spletno stran (https://worldpeacevolunteers.org). Odgovor ministrstva je v prilogi.  
 
Vloga za akreditacijo 14 predstavnikov World Peace Volunteers iz Gane je popolna in vsebuje 
podatke iz 3. člena Pravilnika o opazovalcih.  
 
World Peace Volunteers iz Gane je nepolitična organizacija civilne družbe, katere cilj je spodbujati 
svetovni mir s spodbujanjem človekovih pravic, utrjevanjem pravne države, utrjevanjem demokracije in 
dobrega upravljanja z opazovanjem volitev, reševanjem sporov itd. v Gani in svetu na splošno. 
Sodelovali so kot opazovalci volitev na nacionalnih volitvah decembra 2008 v Gani. Prav tako so bili 
akreditirani s strani volilne komisije Združenega kraljestva za obdobje treh (3) let, 2010-2013. 
 
Predlagamo, da DVK o vlogah za izdajo akreditacij odloča in izda sklep o akreditaciji 14 predstavnikov 
Worl Peace Volunteers za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 
4. 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://worldpeacevolunteers.org/
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II. BESEDILO PREDLOGA SKLEPA 
 
 

 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
 

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 23. seji 24. 3. 2022  
 

sklenila: 
 
Državna volilna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Pravilnik o 
opazovalcih zato se izda akreditacija za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v 
državni zbor 24. 4. 2022 naslednjim predstavnikom in predstavnicam World Peace Volunteers: 
 

1. Abdul Ganiyu 
2. Bismark Tannor 
3. George Boakye 
4. Samuel Nortey 
5. Bertha Yeboaa 
6. Bismark Calvin Crentsil 
7. Godwin Danso 
8. Amanda Botwe 
9. Aminu Mohammed 
10. Seth Osei Acheampong 
11. Daniel Boahene Nkansah 
12. Alex Amoah 
13. Kingsley Asiedu Berchie 
14. Prince Yaw Apedo 

 
 
Državna volilna komisija je sprejela to sklep na podlagi 3. člena Pravilnika o opazovalcih v sestavi: 
predsednik Peter Golob ter člani ……………………… . Sklep je sprejela ……………  
 
 
 
       Peter Golob 
                   predsednik  
                    
 



  

 
 
 
Številka:   
Datum:  21. 3. 2022   
 
 
 
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA 
 
 
 
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; Pravilnik o opazovalcih) Državni volilni komisiji pošiljam   
 
 

 
P R E D L O G  

Sklepa o zavrženju vloge Roba Thompsona za akreditacijo za opazovanje rednih volitev 
poslank in poslancev v državni zbor,  

ki bodo 24. 4. 2022, 
 

 
in predlagam, da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) predlog sklepa o akreditaciji za 
opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, obravnava in 
sprejme v skladu z določbami Pravilnika o opazovalcih.  
 
 
 
 
 
 

 
Dušan Vučko 
direktor 

 
 
 
Priloge: 

- Vloga Roba Thompsona 
- Kopija izkaznice Volilne komisije 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 2 

PREDLOG SKLEPA O AKREDITACIJI ZA OPAZOVANJE VOLITEV  
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM  
 
1.1. OCENA STANJA 
 
Zakon 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 tretjem odstavku 30. člena določa, da so pri delu volilnih 
organov lahko navzoči opazovalci organizacij, ki so akreditirani pri državni volilni komisiji. Merila, 
pogoje in postopek za pridobitev akreditacij za opazovalce je predpisala državna volilna komisija s 
Pravilnikom o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev (Uradni list 
RS, št. 34/18 in 178/21; v nadaljevanju: Pravilnik).  
 
Pravilnik v četrtem odstavku določa, da o vlogi za izdajo akreditacije odloča Državna volilna komisija s 
sklepom, zoper katerega ni dovoljena pritožba. 
 
Državna volilna komisija (DVK) je dne 23. 2. 2022 prejela dopis Roba Thompsona v katerem je 
zaprosil za navodila za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev. Navedel je, da je akreditiran za 
opazovanje volitev v Združenem kraljestvu in da se usposablja v organizacijah kot je OVSE. Služba 
DVK mu je še isti dan posredovala vlogo za akreditacijo opazovalca volitev in mu pojasnila, da 
Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev (Uradni list RS, 
št. 34/18 in 178/21; v nadaljevanju: Pravilnik) določa, da so opazovalci lahko le predstavniki 
organizacij, kar pomeni, da se posamezniku ne izdajajo akreditacije. 
 
Dne 25. 2. 2022 je Služba DVK prejela odgovor Roba Thompsona, s katerim je posredoval izkaznico 
Volilne komisije Združenega kraljestva, ter izpolnjeno vlogo za akreditacijo opazovalca volitev.   
 
Služba DVK je dne 2. 3. 2022 ponovno pozvala Roba Thompsona, da izpolni obrazec ter ga ponovno 
opozorila na to, da fizične osebe ne morejo biti opazovalci volitev. 
 
Dne 7. 3. 2022 je Služba DVK prejela odgovor Roba Thompsona, s katerim je posredoval izkaznico 
Volilne komisije Združenega kraljestva, ter izpolnjeno vlogo za akreditacijo opazovalca volitev.   
 
 
1.2. RAZLOGI ZA SPREJEM 
 
 
Pravilnik v 2. členu določa, da imajo na območju Republike Slovenije pravico opazovati izvedbo volitev 
predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki 
se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja ter da so 
opazovalci tudi člani oziroma predstavniki centralnih volilnih organov drugih držav. 
 
Nadalje pa v prvem odstavku 7. člena določa, da vlogo za izdajo akreditacije za opazovanje volitev ali 
referenduma (v nadaljnjem besedilu akreditacija) vloži zgoraj navedena organizacija pri Državni volilni 
komisiji. 
 
Glede na to, da je bila v konkretnem primeru vloga vložena s strani fizične osebe, vložil jo je Rob 
Thompson, po mnenju Službe DVK že iz tega razloga niso izpolnjeni pogoji za izdajo akreditacije za 
opazovanje volitev v državni zbor Robu Thompsonu.  
 
Rob Thompson je sicer v obrazcu navedel, da je predlagan s strani Volilne komisije Združenega 
kraljestva, vendar ne iz obrazca, ne iz vloge, ki jo je priložil ne izhaja, da bi vlogo vložila organizacija. 
Poleg tega je Služba DVK vloge prejemala z elektronskega naslova kendraandrob08@gmail.com, 
obrazec pa ni niti podpisan, niti ožigosan s strani Volilne komisije združenega kraljestva.  
 
Dodatno iz prejetih vlog tudi ni mogoče jasno ugotoviti, ali želi Rob Thompson opazovati volitve v 
državni zbor, ki bodo aprila 2022 ali volitve predsednika republike, saj je v prvem svojem sporočilu 

mailto:kendraandrob08@gmail.com
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navedel, da bo v Republiki Sloveniji v mesecu oktobru 2022. V kolikor se vloga ne zavrže, ker jo je 
vložila neupravičena oseba, pa predlagamo, da se vloga zavrne, saj iz nje ne izhaja jasno, katere 
volitve želi Rob Thompson opazovati, Pravilnik pa v 5. alineji drugega odstavka določa, da je treba 
navesti volitve, ki jih želi organizacija opazovati.  
 
Glede na navedeno predlagamo, da se Robu Thompsonu ne podeli akreditacije za opazovanje volitev 
v državni zbor.  
 
Predlagamo, da DVK o vlogi za izdajo akreditacije odloča in izda sklep s katerim zavrže akreditacijo za 
opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, saj niso izpolnjeni 
formalni pogoji, ker je vlogo vložila oseba, ki v skladu s prvim odstavkom 3. člena v povezavi z 2. 
členom Pravilnika o opazovalcih ne more biti predlagatelj.  
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II. BESEDILO PREDLOGA SKLEPA 
 
 

 
 
Številka:  
Datum: 24. 3. 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; Pravilnik o opazovalcih) je Državna volilna komisija na 23. 
seji 24. 3. 2022  
 

sklenila: 
 
Državna volilna komisija ugotavlja, da pogoji, ki jih določa Pravilnik o opazovalcih niso 
izpolnjeni, zato se vloga Roba Thompsona za izdajo akreditacije za opazovanje rednih volitev 
poslank in poslancev v državni zbor 24. 4. 2022 zavrže.  
 
 
Državna volilna komisija je sprejela to sklep na podlagi 3. člena Pravilnika o opazovalcih v sestavi: 
predsednik Peter Golob ter člani ……………………… . Sklep je sprejela ……………  
 
 
 
       Peter Golob 
                   predsednik  
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