
 

Številka: 040-57/2022-14 
Datum:   3. 11. 2022 

 
 

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

 
Kraj, čas:              Sejna soba Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana, 3. 11. 

2022 ob 12:17 uri 
Prisotni:  Peter Golob, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc, Drago Zadergal, dr. Janez 

Pogorelec, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Terezija Trupi in Ivana Grgić 
Odsotni: Brigita Domjan Pavlin, Ksenija Vencelj, Iztok Majhenič 
Ostali prisotni:         Dušan Vučko, Kristina Klinc, Dragana Kopčić, Tina Hrastnik in Karolina Lužar 
                                 (Služba državne volilne komisije) 
 
Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Odločanje o vloženih seznamih izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve 

predstavnikov funkcionalnih interesov ter o kandidaturah za člana državnega sveta – 

predstavnika funkcionalnih interesov 

2. Predlogi Sklepov o imenovanju članov volilnih odborov na DKP za ponovno glasovanje na 

volitvah predsednika republike 2022 

3. Predlog Zapisnika o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev 

predsednika republike 2022 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

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

PROTI: / 

 
 
K 1. točki: Odločanje o vloženih seznamih izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve 

predstavnikov funkcionalnih interesov ter o kandidaturah za člana državnega sveta 

– predstavnika funkcionalnih interesov 

 

Pri odločanju o predstavnikih volilnega telesa za volitve članov državnega sveta – predstavnikov 

samostojnih poklicev se je izločil Mitja Šuligoj. Odločitev o izločitvi je bila sprejeta soglasno. Namesto 

njega je glasoval dr. Janez Pogorelec. 

 

Sprejeti sklep:  
Sprejme in potrdi se predlagane odločitve. 

 
Izid glasovanja soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
K 2. točki: Predlogi Sklepov o imenovanju članov volilnih odborov na DKP za ponovno 

glasovanje na volitvah predsednika republike 2022 

 



Sprejeti sklep: 
Sprejmejo in potrdijo se predlagani sklepi o imenovanju članov volilnih odborov na DKP za 
ponovno glasovanje na volitvah predsednika republike 2022. 

 
Izid glasovanja soglasno. 
 

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

PROTI: / 

 
 
K 3. točki: Predlog Zapisnika o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev 

predsednika republike 2022 

 

Sprejeti 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: / 

 
 
Direktor je ob koncu seje pojasnil, da bo Služba DVK vabila in potrdila poslala izvoljenim 
predstavnikom v volilno telo. S člani DVK je bil sprejet dogovor, da se političnim strankam v zvezi z 
imenovanjem članov volilnih komisij volilnih enot določi najmanj 30 dnevni rok za podajanje predlogov. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.23 uri. 
 
 
ZAPISALA: 
Dragana Kopčić       Dušan Vučko 
svetovalka DVK        direktor 
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