
 

Številka: 040-51/2022-2 
Datum:    13. 10. 2022 
 

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

 
Kraj, čas:              sejna soba Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana, 13. 10. 

2022, ob 13. uri 
Prisotni:  Peter Golob, Miroslav Pretnar, Drago Zadergal, dr. Marko Kambič, Brigita 

Domjan Pavlin, Iztok Majhenič, dr. Janez Pogorelec, Mitja Šuligoj, Terezija Trupi, 
Mojca Dolenc in Ivana Grgić 

Odsotni: Ksenija Vencelj 
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.  
 
Uvodoma je predsednik predlagal razširitev dnevnega reda z naslednjimi točkami: 
- Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika Andreja Orla in imenovanju predsednice Mojce Fajdiga – 

OVK 2010 Nova Gorica 2 

 
Na predlog predsednika je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:  
 
1. Predlog Zapisnika 41. seje Državne volilne komisije  

2. Predlog Zapisnika 42. seje Državne volilne komisije  

3. Predlog Zapisnika 43. seje Državne volilne komisije  

4. Predlog Navodila okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih usmeritev 

NIJZ pri izvedbi volitev predsednika republike in volilnim odborom za glasovanje na domu  

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

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 
8. Predlog Sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Bruselj 
9. Predlog sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Buenos Aires 
10. Seznanitev z vlogo društva Belis o zahtevi za izdajo novega potrdila 
11. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika Andreja Orla in imenovanju predsednice Mojce 

Fajdiga – OVK 2010 Nova Gorica 2 

12. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  

 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 

 

K 1. točki: Predlog zapisnika 41. seje Državne volilne komisije  

 

Sprejet sklep:  
Sprejme se zapisnik 41. seje Državne volilne komisije. 

 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 
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K 2. točki: Predlog  Zapisnika 42. seje Državne volilne komisije 

 

Sprejet sklep:  
Sprejme se zapisnik 42. seje Državne volilne komisije. 

 
Izid glasovanja soglasno. 
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 3. točki: Predlog Zapisnika 43. seje Državne volilne komisije  

 

Sprejet sklep:  
Sprejme se zapisnik 43. seje Državne volilne komisije. 

 
Izid glasovanja soglasno. 
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 4. točki: Predlog Navodila okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih 

usmeritev NIJZ pri izvedbi volitev predsednika republike in volilnim odborom za 

glasovanje na domu  

       

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Navodilo okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih 
usmeritev NIJZ pri izvedbi volitev predsednika republike in volilnim odborom za glasovanje na 
domu. 

 
Izid glasovanja soglasno. 
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 5. točki: Predlog Sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev predsednika 23. 10. 2022 –  

 NEC Koreja 
 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme se Sklep o izdaji akreditacije za opazovanje volitev predsednika 23. 10. 2022 – NEC 
Koreja. 

 
 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 

 

K 6. točki:  Žreb vrstnega reda kandidatov za volitve članov državnega sveta – predstavnikov 
funkcionalnih interesov 

 

Sprejet sklep:  
Izžrebana je črka N. 
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Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 7. točki:  Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnice tajnice OVK 3011 – Ljubljana 

Šiška 4 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme se sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice tajnice OVK 3011 – Ljubljana Šiška 4. 

 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 8. točki: Predlog Sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Bruselj 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme se sklep o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Bruselj. 

 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

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

Sprejet sklep:  
Sprejme se sklep o spremembi imenovanja volilnega odbora VP Buenos Aires. 

 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 10. točki: Seznanitev z vlogo društva Belis o zahtevi za izdajo novega potrdila 
 

Sprejet sklep:  
DVK pooblasti predsednika DVK, da odgovori društvu Belis. 

 
 
Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 11. točki:  Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika Andreja Orla in imenovanju predsednice 

Mojce Fajdiga – OVK 2010 Nova Gorica 2 

 

Sprejet sklep:  
Sprejme se sklep o razrešitvi predsednika Andreja Orla in imenovanju predsednice Mojce 
Fajdiga – OVK 2010 Nova Gorica 2. 
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Izid glasovanja soglasno.  
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Zadergal, Dolenc 

PROTI: / 

 
 
K 12. točki: Razno 

 

a) Direktor Službe DVK je pojasnil, kdaj se izteče rok za oddajo vlog za glasovanje zdomcev v 
morebitnem drugem krogu na volitvah predsednika republike in da bo naslednja predvidena 
seja 20. 10. 2022. 
 

b) Predsednik DVK je prisotne seznanil z dopisom Zdravniške zbornice z dne 11. 10. 2022, s 
katerim zbornica opozarja, da DVK nima pravne podlage za nalaganje takšnih obveznosti, kot 
je izdajanje zdravniških potrdil.  
 

c) Predsednik DVK je člane obvestil, da bo dne 17. 10. 2022 ob 10. uri novinarska konferenca, 
na kateri bosta z direktorjem pojasnila aktualne informacije v zvezi z volitvami predsednika 
republike, ter da bo istega dne ob 13. uri izobraževanje članov DVK glede izvedbe volitev v 
Državni svet. 
 

d) Član dr. Kambič je izrazil svoje stališče glede dogajanja v Službi DVK, natančneje v zvezi z 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi Nini Mujagić. Pojasnil je, da se mu ne zdi prav, da ji je bila 
odpovedana pogodba o zaposlitvi, in da je izrečeni ukrep nesorazmeren z očitano kršitvijo. 
Prav tako se mu zdita sporni zaposlitvi dveh javnih uslužbenk v službi DVK. Prva je po 
njegovih besedah znanka direktorja službe DVK in je bila zaposlena v stranki LDS, druga pa 
je bila zaposlena v poslanski skupini stranke Pozitivna Slovenija. Posebej je poudaril, da 
govori na načelni in ne na osebni ravni, ker omenjeni delavki ocenjuje kot strokovni in korektni. 
Opozarja pa, da mora organ paziti na videz nepristranskosti, ki je bil s tem prizadet. Omenil je 
tudi nedavni odhod iz službe DVK še ene javne uslužbenke in to sredi volilnih opravil, ki je že 
tretja uslužbenka, ki je prenehala z delom v Službi DVK. Dr. Kambič je izrazil prepričanje, da 
je DVK odgovorna za dogajanje v službi DVK. Pomembno se mu zdi, da imajo državni organi 
integriteto, tudi z vidika dojemanja javnosti, glede na vse objave v medijih pa je mnenja, da sta 
ugled in kredibilnost DVK okrnjena, zato se mu zdi prav, da se zgoraj navedene zadeve 
razčisti. Povedal je, da je zaradi naštetega razmišljal o odstopu, vendar je prišel do 
prepričanja, da to v danem trenutku ne bi pripomoglo k rešitvi težav. Meni, da je prav »da se 
umazano perilo pere doma«, zato se ni oglasil v javnosti, vendar je prisotne seznanil, da se 
temu ne čuti več zavezanega, saj DVK v zvezi z omenjenimi dejanji ni storila ničesar. 
 

e) Z dr. Kambičem se je strinjal član Drago Zadergal, ki je dejal, da so se pri izvajanju volilnih 
opravil na aprilskih državnozborskih volitvah pojavljale napake, ampak ne takšne, ki bi vplivale 
na izid glasovanja. Pojasnil je, da se ve, kdo je odgovoren za delo Službe DVK. Dodal je, da je 
sam imel več možnosti za podajanje izjav medijem, vendar doslej ni želel govoriti pred 
javnostjo, bo pa v prihodnje tudi on podal izjavo za medije, če bo prišlo do hujših napak in če 
se politično kadrovanje v Službi DVK ne bo ustavilo. 
 

f) Na te navedbe članov je direktor DVK odgovoril, da so bili omenjeni postopki zaposlovanja v 
Službi DVK v skladu z veljavno zakonodajo in uslužbenskim sistemom. Poudaril je tudi, da po 
njegovem vedenju nobena od zaposlenih ni včlanjena v katerokoli politično stranko.  
 

Seja je bila zaključena ob 13.34 uri. 
 
 
ZAPISALA:         
Dragana Kopčić                   Dušan Vučko 
svetovalka DVK                                                                   direktor DVK 
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