
 

Številka: 040-46/2022-11 
Datum:    30. 8. 2022 
 
 

Z A P I S N I K 
39. seje Državne volilne komisije 

 
Kraj, čas:              Sejna soba Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana, 30. 8. 

2022, ob 13. uri 
Prisotni:  Peter Golob, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc, Drago Zadergal, Brigita Domjan 

Pavlin, Ksenija Vencelj, Iztok Majhenič, dr. Janez Pogorelec (od 13:01), dr. Marko 
Kambič, Mitja Šuligoj, Terezija Trupi in Ivana Grgić 

Ostali prisotni: Dušan Vučko, Kristina Klinc, Karolina Lužar, Dragana Kopčić in Tina Hrastnik 
(Služba Državne volilne komisije)   

   
Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji  
 
DNEVNI RED:  
 

1. Predlog Zapisnika 38. seje Državne volilne komisije  
2. Predlog Javnega poziva za izvedbo volitev v državni svet 2022 
3. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet 2022  
4. Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet 2022 
5. Predlog Navodila o načinu izvedbe volilnih zborov na volitvah v državni svet 2022 
6. Predlog Pravil o postopku izvedbe žreba na volilnem zboru na volitvah v državni svet 

2022 
7. Predlog Sklepa o poročevalcih članov DVK za preizkus zakonitosti vloženih vlog 

(elektorjev in kandidatur) za izvedbo volitev v državni svet 2022 
8. Predlog Sklepa o določitvi maksimalnega števila elektorjev po občinah z izvedbo 

volitev v državni svet 2022   
9. Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije VKVE za izvedbo volitev v državni svet 

2022 
10. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022  
11. Predlog Navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 
12. Predlog Sklepa o določitvi posebne glasovnice za glasovanje na diplomatsko 

konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (DKP) in pošiljanju volilnega gradiva 
na DKP 

13. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici   
14. Razno 

 
Predlagana je bila naslednja razširitev dnevnega reda:  
14. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Ožbeja Isteniča in imenovanju člana Tadeja Marušiča 

– VKVE 3000 – Ljubljana Center 
15. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Alda Brundule in imenovanju članice Zdenke 

Zupančič – OVK 2002 – Piran  
16. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Marka Štetnerja in imenovanju članice Ksenije Sever – 

OVK 3010 – Ljubljana Šiška 3 
 

 
Točka »Razno« postane 17. točka dnevnega reda.  
 
 



Sprejet je bil naslednji  
 
Dnevni red:  
 

1. Predlog Zapisnika 38. seje Državne volilne komisije  
2. Predlog Javnega poziva za izvedbo volitev v državni svet 2022 
3. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet 2022  
4. Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet 2022 
5. Predlog Navodila o načinu izvedbe volilnih zborov na volitvah v državni svet 2022 
6. Predlog Pravil o postopku izvedbe žreba na volilnem zboru na volitvah v državni svet 

2022 
7. Predlog Sklepa o poročevalcih članov DVK za preizkus zakonitosti vloženih vlog 

(elektorjev in kandidatur) za izvedbo volitev v državni svet 2022 
8. Predlog Sklepa o določitvi maksimalnega števila elektorjev po občinah za izvedbo 

volitev v državni svet 2022 
9. Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije VKVE za izvedbo volitev v državni svet 

2022 
10. Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022  
11. Predlog Navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022 
12. Predlog Sklepa o določitvi posebne glasovnice za glasovanje na diplomatsko 

konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (DKP) in pošiljanju volilnega gradiva 
na DKP 

13. Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.   
14. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Ožbeja Isteniča in imenovanju člana Tadeja Marušiča 

– VKVE 3000 – Ljubljana Center 
15. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Alda Brundule in imenovanju članice Zdenke 

Zupančič – OVK 2002 – Piran  
16. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Marka Štetnerja in imenovanju članice Ksenije Sever – 

OVK 3010 – Ljubljana Šiška 3 
17. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 1. točki: Predlog zapisnika 38. seje Državne volilne komisije 
 
Dr. Kambič je pojasnil, da na 38. seji ni bil prisoten in zato ne bo glasoval, namesto njega je glasoval 
dr. Pogorelec. 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se zapisnik 38. seje.  
 
Izid glasovanja soglasno.  
 
ZA: Golob, dr. Pogorelec, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 2. točki: Predlog Javnega poziva za izvedbo volitev v državni svet 2022 
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:  
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Javni poziv za izvedbo volitev v državni svet 2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 



ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 3. točki: Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet 2022 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Rokovnik volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet 2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 4. točki: Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev  v   

      državni svet 2022 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet 
2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 5. točki: Predlog Navodila o načinu izvedbe volilnih zborov na volitvah v državni svet   
                  2022 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Navodila o načinu izvedbe volilnih zborov na volitvah v državni svet 2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 6. točki: Predlog Pravil o postopku izvedbe žreba na volilnem zboru na volitvah v  
                  državni svet 2022 
 
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Pravila o postopku izvedbe žreba na volilnem zboru na volitvah v volitvah 
v državni svet 2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 7. točki: Predlog Sklepa o poročevalcih članov DVK za preizkus zakonitosti vloženih  
                  vlog (elektorjev in kandidatur) za izvedbo volitev v državni svet 2022  
 
 
 



Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o poročevalcih članov DVK za preizkus zakonitosti vloženih vlog (elektorjev 
in kandidatur) za izvedbo volitev v državni svet 2022. 
 
Izid glasovanja soglasno.  
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 8. točki: Predlog Sklepa o določitvi maksimalnega števila elektorjev po občinah za  
                   izvedbo volitev v državni svet 2022  
 
Sprejet sklepi:  
Sprejme se Sklep o določitvi maksimalnega števila elektorjev po občinah za izvedbo volitev v 
državni svet 2022. 

 
Izid glasovanja soglasno.  
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 9. točki: Predlog Sklepa o določitvi višine akontacije VKVE za izvedbo volitev v  
                  državni svet 2022 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Sklep o določitvi višine akontacije VKVE za izvedbo volitev v državni svet 
2022. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 10. točki: Predlog Rokovnika volilnih opravil za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022  
 
Sprejeti sklep:  
Sprejme se Rokovnik volilnih opravil za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022.  
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 11. točki: Predlog Navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih   
                    volitev 2022 
 
Sprejet sklep: 
Sprejme se Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih lokalnih volitev 2022.  
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 



PROTI: / 
 
 
K 12. točki: Predlog Sklepa o določitvi posebne glasovnice za glasovanje na diplomatsko  

 konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (DKP) in pošiljanju volilnega    
 gradiva na DKP 

 
V razpravi je Drago Zadergal pojasnil, da se je na volitvah v Državni zbor, ki so bile 24. 4. 2022, 
glasovnice v elektronski obliki posredovalo le izjemoma, ker DKP ni prejel manjkajočih glasovnic za 
posamezni volilni okraj. Dr. Kambič je pojasnil, da je bilo elektronsko pošiljanje glasovnic na DKP  
ukrep v skrajni sili, saj je bilo treba volivcem zagotoviti uresničevanje volilne pravice, izpostavil pa je 
tudi pomisleke, zakaj se glasovnice ne pošilja skupaj z volilnimi imeniki. Mitja Šuligoj je izpostavil, da 
bi se s pošiljanjem glasovnic v elektronski obliki dejansko uvajal drug tip glasovnic. 
 
Predlog sklepa : 
Sprejme se Sklep o določitvi posebne glasovnice za glasovanje na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije (DKP) in pošiljanju volilnega gradiva na DKP. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: / 
PROTI:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
 
 
K 13. točki: Predlog Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij   
                    ob Ščavnici. 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij  ob Ščavnici.  
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 14. točki: Predlog Sklepa o razrešitvi člana Ožbeja Isteniča in imenovanju člana  

       Tadeja  Marušiča – VKVE 3000 – Ljubljana Center 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o razrešitvi člana Ožbeja Isteniča in imenovanju člana Tadeja Marušiča – 
VKVE 3000 – Ljubljana Center. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 15. točki: Predlog Sklepa o razrešitvi člana Alda Brundule in imenovanju članice Zdenke 

Zupančič – OVK 2002 – Piran 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o razrešitvi člana Alda Brundule in imenovanju članice Zdenke Zupančič – 
OVK 2002 – Piran. 
 
Izid glasovanja soglasno. 
 



ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 16. točki: Predlog Sklepa o razrešitvi člana Marka Štetnerja in imenovanju članice  Ksenije  

Sever – OVK 3010 – Ljubljana Šiška 3 
 
Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o razrešitvi člana Marka Štetnerja in imenovanju članice Ksenije Sever – OVK 
3010 – Ljubljana Šiška 3.  
 
Izid glasovanja soglasno. 
 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K 17. točki: Razno 
 

a) Direktor Službe DVK je obvestil člane DVK o dopisu Timing-a Ljubljana glede vzporedne 
izvedbe tekaške prireditve Ljubljanski maraton in volitev predsednika republike 23. oktobra 
2022.  
 

DVK je sprejela dogovor, da se o problematiki pisno seznani predsednico DZ, župana MOL, 
organizatorja maratona in UE Ljubljana. 
 

b) Predsednik DVK člane seznani, da Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine 
nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki 
opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Uradni list RS, št. 24/19 in 17/22; v 
nadaljevanju Pravilnik) izrecno ne ureja nadomestila za tajnike in druge osebe, zato je 
predlagal, da se za 2. krog volitev glede plačila osebam iz prvega odstavka 7. člena Pravilnika 
smiselno uporablja tretji odstavek 3. člena Pravilnika. Člani takšnemu načinu uporabe oziroma 
razlage določb niso nasprotovali.  
 

c) Člani so predlagali in soglašali z organizacijo in izvedbo izobraževanja za poročevalce za 
preizkus vloženih vlog za volitve v državni svet 2022. 

 
Seja je bila zaključena ob 14.42 uri. 
 
 
ZAPISALA:         
Dragana Kopčić                   Dušan Vučko 
svetovalka Državne volilne komisije                                                          direktor 
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