
 

Številka: 040-54/2022- 
Datum:    21. 10. 2022 
 
 
 

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

 
Kraj, čas:              sejna soba Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana, 20. 10. 

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

Ksenija Vencelj, Iztok Majhenič, Terezija Trupi in Ivana Grgić 
Odsotni: Mojca Dolenc, Brigita Domjan Pavlin, dr. Janez Pogorelec 
Ostali prisotni: Dušan Vučko, Karolina Lužar, Tina Hrastnik, Urša Ravnikar Šurk (Služba državne 

volilne komisije), Alenka Colja in Aleš Jerman (Ministrstvo za notranje zadeve) 
   
Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob.  
 
Uvodoma je predsednik predlagal razširitev dnevnega reda z naslednjimi točkami: 
- Predlog sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike 

Slovenije za izvedbo zakonodajnih referendumov, ki bodo 27. 11. 2022 
- Predlog sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora na Generalnem konzulatu Republike 

Slovenije s sedežem v Münchnu za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike 
- Navodilo za delo volilnih odborov – volitve predsednika republike (morebitni) drugi krog 
- Dogovor (sklep) o imenovanju volilnega odbora za ugotavljanje izida volitev RS na DKP in po pošti 

iz tujine (velja za morebitni drugi krog) 
 
Točka »Razno« postane 11. točka dnevnega reda. 
 
 
Na predlog predsednika je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:  
 
1. Predlog rokovnika referendumskih opravil za izvedbo zakonodajnih referendumov o Zakonu 

o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o spremembah Zakona 
o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

2. Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot, okrajnim volilnim komisijam, volilnim 
odborom na DKP in službi DVK za izvedbo zakonodajnih referendumov o Zakonu o 
spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o spremembah Zakona 
o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

3. Predlog Sklepa o določitvi oblike in vsebine glasovnic za izvedbo zakonodajnih 
referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, 
Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

4. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa Državne volilne komisije, št. 040-3/2021-6 z dne 11. 11. 
2021 

5. Predlog Sklepa o določitvi pravice za določitev zaupnikov pri izvedbi zakonodajnih 
referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, 
Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

6. Zaprosilo za mnenje Ministrstva za notranje zadeve glede priprave volilnih imenikov za 
izvedbo trojnih referendumov 

7. Predlog sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništvih in konzulatih 
Republike Slovenije za izvedbo zakonodajnih referendumov, ki bodo 27. 11. 2022 
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8. Predlog sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora na Generalnem konzulatu 

Republike Slovenije s sedežem v Münchnu za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika 

republike 

9. Navodilo za delo volilnih odborov – volitve predsednika republike drugi krog 

10. Dogovor (sklep) o imenovanju volilnega odbora za ugotavljanje izida volitev RS na DKP in 

po pošti iz tujine (velja za morebitni drugi krog) 

11. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  

 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Zadergal, Grgić, Majhenič 

PROTI: / 

 
 
K 1. točki:  Predlog rokovnika referendumskih opravil za izvedbo zakonodajnih referendumov o 

Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o 
spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

 
Člani so obravnavali problematiko časovnega zamika sprejemanja poročila o izidu glasovanja na 
referendumih zaradi čakanja na podatke MNZ o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega 
imenika do zaključka glasovanja na dan glasovanja. Dogovorili so se, da se rokovnika za izvedbo 
referendumskih opravil zaenkrat v tem delu ne spreminja in da bodo o zadevi ponovno razpravljali po 
zaključenih volilnih opravilih. 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Rokovnik referendumskih opravil za izvedbo zakonodajnih referendumov o 
Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o spremembah 
Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B. 

 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 

K 2. točki: Predlog Navodila volilnim komisijam volilnih enot, okrajnim volilnim komisijam, 
volilnim odborom na DKP in službi DVK za izvedbo zakonodajnih referendumov o 
Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o 
spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Navodila volilnim komisijam volilnih enot, okrajnim volilnim komisijam, 
volilnim odborom na DKP in službi DVK za izvedbo zakonodajnih referendumov o Zakonu o 
spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o spremembah Zakona o 
dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija - ZRTVS-1B. 

 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 

K 3. točki: Predlog Sklepa o določitvi oblike in vsebine glasovnic za izvedbo zakonodajnih 
referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-
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J, Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B. 

 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Sklep o določitvi oblike in vsebine glasovnic za izvedbo zakonodajnih 
referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o 
spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B. 

 
Direktor Službe DVK je predlagal, da so glasovnice za glasovanje na posameznem referendumu 
različne barve in predstavil barvno paleto za možno barvo glasovnic. Predlagane so bile naslednje 
barve: 
- pri referendumu o Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J – bela 

barva; 
- pri referendumu Zakona o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A – barva 15% 

pantone 633 U; 
- pri referendumu Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-

1B – barva 15% pantone 802 U. 
 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 
K 4. točki:  Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa Državne volilne komisije, št. 040-3/2021-6 z dne 

11. 11. 2021. 
 

Člani so se v razpravi strinjali, da se pošiljanje volilnega gradiva v mednarodnem prometu s poštno 
storitvijo »priporočeno pismo« ohrani, tako kot je bilo predlagano s sklepom z dne 11. 11. 2021. Člani 
so soglašali, da se točka umakne z dnevnega reda. 
 
 
K 5. točki: Predlog Sklepa o določitvi pravice za določitev zaupnikov pri izvedbi zakonodajnih 

referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-
J, Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B 

 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Sklep o določitvi pravice za določitev zaupnikov pri izvedbi zakonodajnih 
referendumov o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije – ZVRS-J, Zakonu o 
spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi – ZDOsk-A in Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija - ZRTVS-1B. 

 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 
K 6. točki  Zaprosilo za mnenje Ministrstva za notranje zadeve glede priprave volilnih imenikov 

za izvedbo trojnih referendumov 
 
Predstavnika Ministrstva za notranje zadeva sta predstavila stališče za združitev aktivnosti prihajajočih 
referendumov, kot so enoten volilni imenik in ena volilna karta za glasovanje po pošti. 
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Sprejeti sklepi: 
 
1. Sklep: Za posebne oblike glasovanja volivec odda eno vlogo, pri čemer se šteje, da je oddal 
vlogo za glasovanje o vseh treh zakonodajnih referendumih. 
 
2. Sklep: OVK in služba DVK za glasovanje po pošti izdata volivcu eno volilno karto za vsa tri 
glasovanja na referendumih. 
 
3. Sklep: Za izvedbo glasovanja na referendumih se pripravi en volilni imenik, v katerem je 
volivec naveden in označen z zaporedno številko v treh vrsticah za vsak referendum posebej. 
 
4. Sklep: Služba DVK pripravi za vse tri referendume eno obvestilo volivcem. 

 
Člani so glasovali o vseh predlaganih sklepih skupaj/z enim glasovanjem. 
 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 

K 7. točki: Predlog sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih Republike Slovenije za izvedbo zakonodajnih referendumov, ki bodo 27. 
11. 2022 

 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Sklep o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih Republike Slovenije za izvedbo zakonodajnih referendumov, ki bodo 27. 11. 2022. 

 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 

 

K 8. točki:  Predlog sklepa o spremembi imenovanja volilnega odbora na Generalnem konzulatu 
Republike Slovenije s sedežem v Münchnu za izvedbo glasovanja na volitvah 
predsednika republike 

 
 

Sprejet sklep:  
Sprejme in potrdi se Sklep o spremembi imenovanja volilnega odbora na Generalnem konzulatu 
Republike Slovenije s sedežem v Münchnu za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika 
republike. 

 
Izid glasovanja: soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 

 

K 9. točki: Navodilo za delo volilnih odborov – volitve predsednika republike drugi krog 
 

Člani in njihovi namestniki so sklenili, da bodo točko obravnavali na dopisni seji, ko bo znano, če se bo 
izvedel drugi krog VPR 2022. 
 
 
K 10. točki: Dogovor (sklep) o imenovanju volilnega odbora za ugotavljanje izida volitev RS na 

DKP in po pošti iz tujine (velja tudi za morebitni drugi krog) 
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Za ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine, ki je prispelo iz tujine na DVK, in izida glasovanja na 
voliščih, ki so bila na DKP, je bil imenovan volilni odbor DVK, in sicer v sestavi: Brigita Domjan Pavlin, 
Drago Zadergal in Ivana Grgić. Kot nadomestni člani so bili imenovani: dr. Marko Kambič, Terezija Trupi 
in Ksenija Vencelj.  
 

K 11. točki: Razno 

 

a) Direktor Službe DVK je seznanil člane o poteku dogodkov na dan glasovanja 23. 10. 2022, in 
sicer, da se bo medijsko središče odprlo ob 16. uri. Izjava za udeležbo do 11. ure bo ob 12.30 
uri na sedežu DVK, za udeležbo do 16. ure pa v medijskem središču ob 17.30 uri. Člane in 
njihove namestnike je seznanil o obveznem akreditiranju za člane DVK po postopku, ki ga je 
določila policija. Člani bodo prejeli podrobnejše navodilo in povezavo za ureditev akreditacije. 
Prvi delni izidi se bodo začeli objavljati predvidoma po 19.30 uri. 
 

b) Direktor Službe DVK je glede volilnih odborov na DKP predlagal, da se o morebitnih 
spremembah odloča na dopisni seji. Člani so soglašali s tem predlogom. Enako je predlagal 
glede rokovnika volilnih opravil za morebitni drugi  krog. Člani so se strinjal s predlogom. 
Opozoril je na kratke roke pri pripravi za tisk. Podal je predlog, da se DVK sestane najkasneje 
v torek, 25.10.2022, če bo mogoče na podlagi delnih izidov sprejeti Odlok o razpisu ponovnega 
glasovanja na VPR 2022. Izpostavil je problem, če bo razlika med drugim in tretje uvrščenim 
kandidatom majhna. Če se bo čakalo na glasovnice iz tujine, bo tiskanje glasovnic 
onemogočeno, saj zakon ne omogoča, da bi drugi krog VPR razpisali pozneje, kot tri tedne po 
glasovanju v prvem krogu. 

 
c) Direktor Službe DVK v povezavi z volitvami v Državni svet 2022 izpostavi dogovorjeno, in sicer 

da bodo 24. 10 in 25. 10 2022 člani pregledovali vse vložene vloge. Predlagal je, da bi delni 
posvet glede spornih vlog potekal v sredo, 26. 10. 2022, ali v četrtek, 27. 10. 2022. Od 27.10. 
naprej do 2. 11. 2022 bo služba pripravila osnutke odločb in vse kandidature ter elektorje vpisala 
v sistem isDVK. Seja, na kateri bo DVK odločala o vloženih kandidaturah in vloženih seznamih 
elektorjev, bo v četrtek, 3. 11. 2022, predvidoma ob 10. uri, ker mora isti dan volilni odbor DVK 
ugotavljati izid volitev na DKP in po pošti iz tujine. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.10 uri. 
 
 
         
                   Dušan Vučko 
                       direktor 
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