
Številka:    040-13/2022-1 
Datum:      31. 1. 2022 

Na podlagi 14. člena Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) 

S K L I C U J E M 

14. redno sejo Državne volilne komisije,
ki bo v četrtek, 3. 2. 2022 ob 13.00 uri

v Protokolarnem objektu Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj. 

Dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije
- Predlog zapisnika ste prejeli z vabilom.

2. Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

3. Odločitve o načinu glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji
- Izhodišča za razpravo, ki jih je pripravila Služba DVK ste prejeli z vabilom.

4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VKVE – 1000 Kranj
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VKVE – 3000 Ljubljana Center
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

6. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER
- Predloge in priloge ste prejeli z vabilom.

7. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 LENDAVA
- Predloge in priloge ste prejeli z vabilom.

8. Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – Maribor
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.

13. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7
- Predlog sklepa ste prejeli z vabilom.
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14. Razno  
 
Člane in namestnike članov naprošam, da Službo državne volilne komisije, na podlagi 21. člena 
Poslovnika, obvestijo o morebitni odsotnosti.  
 
Vse udeležence prosim, da na seji spoštujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne 
maske. Za udeležbo na seji je obvezno izpolnjevanje PCT pogoja. 
 
Prosim člane in namestnike članov Državne volilne komisije, da se seje udeležijo.  
 
 
                   Brigita Domjan Pavlin 
                   Namestnica predsednika 
 
 
Vabljeni:  
− Člani in namestniki članov Državne volilne komisije 
 
K točki 3: 
− Predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
− Predstavnik Ministrstva za zdravje (MZ) 
− Predstavnik Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. 
  

Zaradi prostorske stiske in zagotavljanja socialne distance prosimo, da se seje udeleži po 1 
predstavnik  

 



Številka: 040-9/2022-7 
Datum:    31. 1. 2022 

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

Kraj, čas: Protokolarni objekt Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj, 18. 1. 2022, od 13:00 do 17:45 
ure. 

Prisotni:  Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Drago Zadergal, 
Terezija Trupi, Ksenija Vencelj, Ivana Grgić in Iztok Majhenič   

Odsotni:    Brigita Domjan Pavlin, dr. Janez Pogorelec, Miroslav Pretnar (nadomeščal ga bo 
Iztok Majehnič) 

Ostali prisotni: Dušan Vučko, Nina Mujagić, Kristina Klinc (Služba državne volilne komisije), 
predstavniki medijev 

Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. 

Dr. Kambič uvodoma pojasni, da bo pri 6. točki dnevnega reda predlagal svojo izločitev in v kolikor bo 
komisija izglasovala njegovo izločitev, ga bo pri glasovanju nadomeščala Ivana Grgić.  

Za sejo je bil predlagan naslednji: 

DNEVNI RED:  

1. Predlog zapisnika 12. seje Državne volilne komisije
2. Obravnava predlogov člana Draga Zadergala v zvezi z javno objavo zapisnikov o delu

volilnih odborov in organizacijo predčasnega glasovanja
3. Glasovanje volivcev v karanteni ali izolaciji
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 8006 Gornja Radgona
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 7001 Šmarje pri

Jelšah
6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK – 4006 Ljubljana Moste Polje

A. 
K dnevnemu redu  

Predsednik DVK je predlagal razširitev dnevnega reda z naslednjimi točkami: 

7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 3004 Ljubljana Vič
Rudnik

8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 4009 Ljubljana Bežigrad
9. Razno

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Predlog zapisnika 12. seje Državne volilne komisije
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2. Obravnava predlogov člana Draga Zadergala v zvezi z javno objavo zapisnikov o delu 
volilnih odborov in organizacijo predčasnega glasovanja 

3. Glasovanje volivcev v karanteni ali izolaciji 
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 8006 Gornja Radgona 
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 7001 Šmarje pri 

Jelšah 
6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK – 4006 Ljubljana Moste Polje 
7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 3004 Ljubljana Vič 

Rudnik  
8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 4009 Ljubljana Bežigrad 
9. Razno   
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K 1. točki: Predlog zapisnika 12. seje Državne volilne komisije  
 
Na predlog zapisnika 12. seje Državne volilne komisije, ki je bila 15. 11. 2021 opravljena na dopisni 
način ni bilo pripomb. 
 
Sprejet sklep: 
Sprejme in potrdi se Zapisnik 12. seje Državne volilne komisije, ki je bila opravljena na dopisni način 15. 
11. 2021. 
 

ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
IZLOČITEV: / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
K 2. točki: Obravnava predlogov člana Draga Zadergala v zvezi z javno objavo zapisnikov o delu 
volilnih odborov in organizacijo predčasnega glasovanja 
 

a) predlog Draga Zadergala glede javne objave dela zapisnikov 
 
Uvodoma Drago Zadergal predstavi predlog glede objave zapisnikov volilnih odborov in pove, da 
predlaga, da naj bi se vsaj podatki o izidu, ki se po glasovanju objavijo na volišču, poskenirali, tako da 
bi imel vsak volivec možnost vpogleda (razvidno bi bilo tudi, koliko je veljavnih, neveljavnih glasovnic, 
koliko volivcev je glasovalo). Predlog se nanaša tako na glasovanje v nedeljo, kot tudi na predčasno 
glasovanje, urediti pa bi bilo treba tudi za OMNIA volišča. Predlaga, da se člani DVK dogovorijo, ali se 
strinjajo s predlagano nadgradnjo informacijskega sistema tako, da se bo omogočil prikaz rezultatov po 
voliščih ter tako, da bo k vsakemu volišču, najkasneje  do 12. ure naslednjega dne priložena preslikava 
zapisa razglasa izida na tem volišču; da se specificira stroške, ki bi s tem nastali ter da se preveri ali 
DVK razpolaga s finančnimi sredstvi za to nadgradnjo. 
 
Drago Zadergal pojasni, da ne gre za njegov predlog, ampak za predlog, ki je bil predlagan s strani 
direktorja službe DVK Dušana Vučka na posvetu DVK. Prav tako ne sprejema razlage, da je premalo 
časa za realizacijo predloga, saj je njegov predlog na mizi že več kot en mesec in pol ter dodatno pojasni, 
da se ne moremo primerjati z volilnimi sistemi v drugih državah, ker imajo sistemi v drugih državah 
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druge varovalke, zato zapisnikov ne objavljajo (povečini so javni), poleg tega pa ne vidi razloga, da 
Slovenija ne bi bila prva pri takšnem načinu objave. Izpostavi, da je pri referendumu o Noveli ZV-1G na 
štirih lokacijah prišlo do zamenjave vpisa. Namen njegovega predloga pa je ravno v tem, da bodo imeli 
volivci in volivke transparenten vpogled v »surove« podatke, kar je tudi namen zakonske določbe o 
razglasu izzidov na volišču. Ne vidi težav tudi pri prvotnem predlogu, da bi se naredile 3 kopije zapisnika, 
pri čemer bi bila ena kopija za OVK, ena za predsednika OVK, ena pa bi se skenirala in objavila na 
spletu. Glede elektronske objave izida glasovanj po voliščih meni, da to za volivce nima dodatne 
vrednosti z vidika transparentnosti, saj je na spletni strani DVK naslednji dan zjutraj objavljena excel 
tabela z elektronskimi vnosi po voliščih. V zvezi s predlogom DVK, da se sestavi poseben zapisnik pove, 
da bi ga morali podpisati vsi člani OVK, in tajnik. Polega tega pa bi moral biti izpis vnosov priloga tega 
zapisnika. 
 
Zadergal pojasni še, da ne sprejema argumenta, da upravne enote ne morejo skenirati zapisnikov, saj 
imajo po podatkih MJU ve upravne enote skenerje za vsakodnevno uporabo. Prav tako pa ne sprejema 
argumenta, da bi prišlo do napak, ker bi volilni organi lahko pomešali rezultate, saj so to ljudje, ki štejejo 
glasove in do napak ne bi smelo prihajati. Sprejemanje takšnega argumenta bi pomenilo, da jim ne 
moremo zaupati niti pri štetju glasovnic in vnosu rezultatov. V razpravi je izpostavil še pomisleke glede 
OMNIA volišč, kjer mora OVK zaupati računalniškemu zapisu iz OMNIA volišča ne da bi imela vpogled 
v sam zapisnik, zato se sprašuje, če je na ta način zagotovljena zadostna stopnja gotovosti vnosa 
pravilnih rezultatov. Poleg tega pa bi po njegovem mnenju moral vsak volivec imeti možnost vpogleda 
v zapisnike. 
 
V razpravi je dr. Kambič pojasnil, da je prepričan, da je kompromisni predlog g. Zadergala smiseln in 
izvedljiv. Po 86. čl. Zakona o volitvah v državni zbor je predsednik volilnega odbora že sedaj dolžan 
razglasiti izid glasovanja na volišču, kar se običajno izvede tako, da se razglas izida glasovanja nalepi 
na vrata volišča. S tem naj bi bila zagotovljena javnost izida glasovanja na vsakem posameznem volišču. 
Predlog g. Zadergala gre zgolj v korak s časom in izkorišča že dolgo obstoječo in v javni upravi s pridom 
uporabljeno možnost za zagotovitev javnosti, ki sta jo omogočili digitalna tehnologija in svetovni splet. 
Predsednik volilnega odbora naj bi razglas o izidu glasovanja na volišču objavil tudi na spletu. Tako bi 
informacija postala resnično javna, to je enostavno dostopna za vse interesente in trajna, saj se na vrata 
prilepljen razglas običajno naslednje jutro odstrani. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da bi se s tem 
vzpostavila možnost enostavnega, učinkovitega in hitrega nadzora nad rezultati volitev. Volilne komisije 
namreč vnašajo izide s posameznih volišč v računalniški sistem, prav tako se vanj vnašajo rezultati 
volitev predčasnega glasovanja in glasovanja po pošti. Seštevek, ki ga na koncu ta računalniški sistem 
prikaže, je razglašen kot uradni rezultat izida volitev na državni ravni. Pri ugotavljanju izida volitev se 
torej zaupa računalniškemu sistemu. Prav tu sta v času, ko se poudarjajo velike kibernetske nevarnosti, 
potrebni posebna skepsa in skrb. Predlog g. Zadergala omogoča, da bi se rezultati, ki jih prikaže 
računalnik, neposredno primerjali z razglasi izida glasovanja z volišč, na podlagi česar bi se lahko 
enostavno in hitro ugotovilo, ali objavljeni računalniški rezultati ustrezajo številu dejanskih glasov volivk 
in volivcev. Predlog, ki ga je pripravila služba DVK, da bi služba DVK sproti objavljala rezultate po 
posameznih voliščih, problema nadzora ne rešuje, ker bi v tem primeru objavljali rezultate, ki so bili že 
vneseni v računalniški sistem. Nadzor in s tem transparentnost ugotavljanja volilnega izida omogoča 
zgolj primerjava izidov po voliščih, še preden so bili vneseni v računalniški sistem s tistimi, ki jih je 
prikazal računalniški sistem. In prav to je bistvo predloga g. Zadergala, ki ga zaradi vsega navedenega 
v interesu volivk in volivcev dr. Kambič trdno podpira. 
 
V razpravi so sodelovali tudi direktor Službe DVK, Zadergal, Šuligoj, Majhenič, Grgić, Mencigar in Golob.  
 
Glasovanje o sklepu:  

1. Državna volilna komisija se strinja z nadgradnjo informacijskega sistema tako, da bo 
omogočil prikaz rezultatov po voliščih ter tako, da bo k vsakemu volišču, najkasneje do 
12. ure naslednjega dne, priložena preslikava zapisa razglasa izida na tem volišču. 
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2. Služba Državne volilne komisije v najkrajšem možnem času preveri finančne stroške za 
potrebno nadgradnjo informacijskega sistema za zapisov razglasa s strani okrajnih 
volilnih komisij, možnosti financiranja ter v primeru potrebnih dodatnih sredstev 
predlaga ministrstvu za finance odobritev dodatnega financiranja. 

3. Državna volilna komisija pooblašča službo državne volilne komisije, da v sodelovanju z 
zainteresiranimi člani komisije pripravi osnutek besedila dopolnitve navodil OVK-jem in 
VO-jem.  

 
ZA: Zadergal, dr. Kambič 
PROTI: Golob, Šuligoj, Dolenc, Majhenič 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep ni bil sprejet.  
 

b) Predlog Službe DVK za nadgradnjo informacijskega sistema za prikazovanje izidov ter 
predlog za dopolnitev navodila 

 
Glasovanje o sklepu: 
 
1.  Z nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema za prikazovanje izidov volitev se zagotovi 

sprotno prikazovanje izidov glasovanja (volitev) na rednih voliščih na dan glasovanja in izide 
volitev na voliščih za predčasno glasovanje.   

 
2. Navodila za delo VKVE in OVK in Navodilo o delu volilnega odbora se dopolnijo na naslednji 

način:  
2.2.  V navodilu za delo VO se določi, da mora predsednik volilnega odbora takoj po vnosu 

izida glasovanja na njegovem volišču oziroma javnem prikazu na spletni strani preveriti, 
ali so objavljeni izidi skladni z izidom iz zapisnika odbora.  

2.3.  V navodilu za delo OVK se jasno določi, da mora OVK pred zaključkom dela na dan 
glasovanja, najkasneje pa naslednji dan do 12. ure, preveriti objavljene izide glasovanja 
po voliščih na spletni strani in v informacijskem sistemu z izidi glasovanja po zapisnikih 
volilnega odbora. O tem preverjanju mora sestaviti poseben zapisnik.  

 
ZA: Golob, Šuligoj, Dolenc, Majhenič, dr. Kambič, Zadergal 
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

c) glede predloga Zadergala v zvezi z določitvijo sedežev volišč za predčasno glasovanje 
na OVK na območju UE Ljubljana 

 
Predsednik predlaga, da se  točka umakne z dnevnega reda.  
 
Glasovanje o sklepu, da se točka umakne.  
 

ZA: Golob, Šuligoj, Dolenc, Majhenič, dr. Kambič, Zadergal 
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep da se točka umakne je bil soglasno sprejet.  
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d) glede varovanja volilnega gradiva in agitacije  

 
Sklep glede varnosti volilnega gradiva:  
 

1. DVK ocenjuje (ali ugotavlja), da bo varnost volilnega gradiva in glasovalnih skrinjic na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ustrezna in poziva koordinatorja tajnikov za OVK 
na območju UE Ljubljana, da se predstavljeni načrt varovanja realizira.  

 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep glede določitve območja agitacije 
 

2. Služba DVK pripravi predlog spremembe in dopolnitve sklepa DVK o določitvi območja 
volišča, s katerim podeli diskrecijsko pravico OVK, da določi, kaj se šteje za območje 
volišča, kjer je agitacija prepovedana in ga predloži DVK v odločanje še pred začetkom 
razpisa volitev v državni zbor. 

 
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal 
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 3. točki: Glasovanje volivcev v karanteni ali izolaciji 
 
Predsednik uvodoma pojasni, da se pri tej točki ne pričakuje sprejema sklepov, temveč je namen da se 
prediskutirajo možne variante, ki jih je pripravila Služba DVK za glasovanje volivcev, ki jim bo na dan 
glasovanja odrejena karantena ali izolacija.  
 
Sklepi se niso sprejemali.  
 
K 4. točki: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 8006 Gornja Radgona 

 
Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji  8006 Gornja Radgona se razreši dolžnosti predsednika 
Marjan Neuvirt in se za preostanek mandatne dobe imenuje sodnica Mirjana Klobasa 

 
ZA:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal  
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 5. točki: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 7001 Šmarje pri 
Jelšah 
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Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji  7001 Šmarje pri Jelšah se razreši dolžnosti namestnice 
tajnice Radojka Mesiček in se do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023) za 
namestnico tajnice imenuje Mateja Zorin.  
 

ZA:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal  
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 6. točki: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK – 4006 Ljubljana Moste Polje 
 
Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji  4006 Ljubljana Moste Polje se dolžnosti članice razreši Katarina 
Kambič in se in se do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023) za članico imenuje 
Eva Pajtler. 
 
 

ZA:  Golob, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal, Grgić  
PROTI: / 
IZLOČITEV:  dr. Kambič 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 7. točki: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 3004 Ljubljana 
Vič Rudnik 
 
Sprejeti sklep: V volilni komisiji  volilne enote 3004 Ljubljana Vič Rudnik se razreši dolžnosti 
namestnice tajnice Milena Milić in se do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023) za 
namestnico tajnice imenuje Živa Matjašič. 
 
 

ZA:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal  
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 8. točki: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 4009 Ljubljana Bežigrad 
  

Sprejeti sklep: V okrajni volilni komisiji 4009 Ljubljana Bežigrad 2 se dolžnosti tajnika razreši Miran 
Drašler in se do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023) za tajnico imenuje Vesna 
Kalakovič Mahnič. 

 
 

ZA:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal   
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 



7 
 

 
K 9. točki: Razno 
 

a) Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika 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 
 

Direktor Službe DVK je pod točko razno predlagal, da DVK da Službi DVK soglasje za pripravo 
sprememb Pravilnika 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, 
tako da bi se z novelo določilo dodatke za delo v tveganih razmerah za člane VO v višini 15 %, za člane 
okrajnih volilnih komisij v višini 10 %, za člane in tajnike Volilnih komisij volilnih enot v višini 5 %.  
 
Sklep: Službi DVK se da soglasje, da pripravi Predlog sprememb Pravilnika 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.  
 

ZA:  Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Majhenič, Dolenc, Zadergal   
PROTI: / 
IZLOČITEV:  / 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

b) Poziv za imenovanje posebnih volilnih komisij 9000 in 10000 
 
Predsednik je člane seznanil, da bo objavljen javni poziv za imenovanje posebnih volilnih komisij 9000 
in 10000.  
 

c) Vabilo predsednika republike  
 

Predsednik DVK je v zaključku pojasnil še, da so člani DVK prejeli vabilo za sprejem pri predsedniku 
republike Borutu Pahorju, v četrtek 20. 1. 2022 ob 10. uri. V zvezi s tem zaprosi člane, da do četrtka do 
8. ure sporočijo ali se bodo odzvali na vabilo.  
 
 
 
ZAPISALA:        Dušan Vučko 
Kristina Klinc                    direktor 
Pomočnica direktorja za pravne zadeve 



Številka: 040-3/2022-1 
Datum:   14. 1. 2022 

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 določitvi obveznosti volivcev, ki želijo glasovati na domu na podlagi 83.
člena Zakona o volitvah v državni zbor 

in predlagam, da Državna volilna komisija predlog sklepa obravnava v skladu z določbami Poslovnika 
državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20) na sklicani 13. seji, ki bo 18. 1. 2022 in da a se 
dnevni red razširi.  

Dušan Vučko 
Direktor 

Priloge: 

1. Predlog sklepa
2. Vzorec zdravniškega potrdila
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PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI OBVEZNOSTI VOLILVCEV, KI ŽELIJO GLASOVATI NA DOMU 
NA PODLAGI 83. ČLENA ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR  
 
 
I. UVOD 
 
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 
 
Po določbi 83. 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) volivci, ki se zaradi bolezni ne 
morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim 
odborom na svojem domu. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem 
glasovanja.  
 
Pri izvedbi zadnjega zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah (v nadaljevanju ZV-1G) so se okrajne volilne komisije (v nadaljevanju OVK) in temu posledično 
tudi Služba DVK velikokrat soočali s primeri, ko so posamezni volivci pravočasno oddali obvestilo, da 
zaradi bolezni želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu, nato pa je bilo iz obvestil 
oziroma vlog volivcev razbrati, da gre za mlade in verjetno povsem zdrave osebe.  
 
V času izvedbe referendumskih opravil smo prejeli veliko število telefonskih klicev s strani OVK, ki so 
opozarjali, a so v komunikaciji s temi volivci pogosto ugotovili, da gre za zdrave osebe in da gre v 
takšnih primerih za zlorabo glasovanja na domu.  
 
 
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA SKLEPA 
 
2.1 Cilji in načela  
 
Osnovni cilj predlaganega sklepa je, da se določba 83. člena ZVDZ vsebinsko konkretizira (napolni) in 
da se pravočasno prepreči nepravilna praksa volivcev, ki se je pojavila pri zadnjem referendumu o ZV-
1G. V službi DVK predlagamo, da se lahko v prihodnosti soočimo s težavami pri izvedbi volitev in 
referendumov, če bi se za takšno obliko glasovanja odločilo večje število volivcev.  
 
Predlog sklepa sledi načelu zakonitega in z vidika tistih volivcev, ki tako obliko glasovanja res nujno 
potrebujejo, pravičnega izvrševanja aktivne volilne pravice.   
 
2.2 Poglavitne rešitve predloga sklepa  
 
V Službi DVK predlagamo, da se za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
v katerem so vpisani v volilni imenik, omogoči, da glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu 
zgolj pod pogojem, da svojemu obvestilu (vlogi) predložijo zdravniško potrdilo osebnega zdravnika. 
Menimo, da določitev tega pogoja sledi namenu določbe 83. člena ZVDZ1, ki je v tem delu jasna in je 
namenjena tistim volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v 
volilni imenik.  
 
Pri tem poudarjamo, da se ta predlog sklepa ne dotika vprašanja smiselne uporabe te določbe za 
glasovanje volivcev, ki jim je odrejena karantena ali izolacija. O tem vprašanju bo DVK posebej 
odločala.   
 
 
 
 

 
1 Namenu zakonodajalca.  
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3. FINANČNE POSLEDICE 
 
Predlagani sklep ima (manjše) finančne posledice iz razloga, ker bo treba v sodelovanju z 
Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za notranje zadeve nadgraditi sistem oddajanja obvestil 
volivcem preko eUprave. V Službi DVK ocenjujemo, da bo za to nadgradnjo potrebnih cca 2.000,00 
EUR. Sredstva ima DVK zagotovljena v Proračunu RS za leto 2022.  
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BESEDILO SKLEPA  
  
 
Številka: 040-3/2022-1 
Datum:   18. 1. 2021 
 
 
 

S K L E P  
  
Državna volilna komisija je na podlagi 37. 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 
izvedbe volitev in referendumov, na 00 seji 00. 00. 2021 
 
 

sklenila: 
 

 
1. Na podlagi 83. ZVDZ lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na 

volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem 
domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo.  

 
2. Za izvršitev tega sklepa skrbijo okrajne volilne komisije.   

 
3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.  

 
A.  
 

Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 37. člena ZVDZ in 46. člena Poslovnika 
Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 10/20 - PoDVK-1) v sestavi: namestnica predsednika 
Brigita Domjan Pavlin ter člani ……………, ………………, ……………, ………………, ……………, 
……………. Sklep je sprejela ……………  
 
 
          
                   Brigita Domjan Pavlin 
                   Namestnica predsednika 
 



Številka: 040-3/2022-3 
Datum:  31. 1. 2022 

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 

I Z H O D I Š Č A 
za razpravo in odločanje o določitvi dodatnega časa za glasovanje volivcev na rednih voliščih, 

ki bodo imeli na dan glasovanja odrejeno karanteno ali izolacijo   

in predlagam, da Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) o izhodiščih razpravlja in sprejme 
ustrezne končne odločitve v skladu z določbami Poslovnika državne volilne komisije (Uradni list RS, 
št. 10/20). 

Dušan Vučko 
Direktor 
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IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO IN ODLOČANJE O DOLOČITVI DODATNEGA ČASA ZA 
GLASOVANJE VOLIVCEV NA REDNIH VOLIŠČIH, KI BODO IMELI NA DAN GLASOVANJA 
ODREJENO KARANTENO ALI IZOLACIJO  
 
 
1. UVOD 
 
Glede na trenutno epidemiološko situacijo zaradi nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: 
COVID-19) mora DVK ob prihajajočih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na eni strani 
poskrbeti za spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, na drugi strani pa čim 
večjemu številu volivcev zagotoviti uresničitev njihove volilne pravice.  
 
V zvezi z iskanjem rešitve so člani DVK že opravili razpravo na delovnem sestanku, dne 13. 1. 2022, 
nato pa še na 13. seji DVK, dne 18. 1. 2022 na Brdu pri Kranju, kjer so bile predstavljene in 
obravnavane možne rešitve glede glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji.  
 
Med možnostmi o katerih je tekla razprava na omenjeni 13. seji DVK Služba Državne volilne komisije 
(v nadaljevanju: Služba DVK) kot najboljšo rešitev vidi v možnosti, da bi se za volivce, ki jim je 
odrejena karantena ali izolacija, na dan glasovanja, omogočilo glasovanje na rednih voliščih v posebej 
določenem času, in sicer po 19. uri (do 21. ure) oziroma kasneje, v kolikor bi se na kakšnem volišču, 
npr. zaradi potrebe po popolnitvi volilnega odbora, glasovanje začelo po 7. uri.  
 
Dne 27. 1. 2022 je bil izveden sestanek, na katerem so bili poleg nekaterih članov DVK in njihovih 
namestnikov prisotni tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ), 
Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: strokovna 
skupina), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo. Glavni poudarek v razpravi je bil 
namenjen pogojem, ki jih bodo morali izpolnjevati volivci v karanteni ali izolaciji za posebne (drugačne) 
oblike glasovanja ter kakšne ukrepe bodo morale zagotoviti DVK in okrajne volilne komisije na voliščih 
in kakšna bo zaščita članov volilnih organov, še posebej volilnih odborov.  
 
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo pristojni organi (NIJZ) pregledali ukrepe, ki jih je za 
preprečevanje okužbe z virusom Covid-19 sprejela DVK za izvedbo zakonodajnega referenduma o 
noveli Zakona o vodah (ZV-1G) in jih po potrebi dopolnili, DVK pa bodo posredovali tudi druge 
informacije (npr. različne protokole ravnanja, potrebno zaščitno opremo za člane volilnih odborov).  
 
Služba DVK je po opravljenem sestanku zaprosila NIJZ in strokovno skupino za pisno stališče1 glede 
posebnih oblik glasovanja o katerih je tekla razprava na sestanku, in sicer: 

1. ali lahko volivci, ki jim je odrejena karantena glasujejo na volišču ob spoštovanju splošnih 
higienskih ukrepov, ki veljajo za preprečevanje širjenja okužb (maska, razkuževanje, distanca) in  

2. ali obstaja možnost glasovanja volivcev v izolaciji na volišču ob spoštovanju zgoraj navedenih 
ukrepov.  

 
Dodatno jih je zaprosila za mnenje, ali je smotrno, da se za volivce, ki jim je odrejena karantena ali 
izolacija določi poseben čas glasovanja, da niso v stiku z ostalimi volivci, ter kakšna je ustrezna 
zaščitna oprema članov volilnih odborov, ki izvajajo glasovanje na voliščih (tudi v primeru glasovanja 
volivcev v izolaciji). Dodatno je zaprosila tudi za stališče, kakšna je ustrezna zaščitna oprema članov 
volilnih odborov, ki bi, če bo takšna odločitev DVK, izvajali glasovanje na domu, v primeru glasovanja 
na domu volivca, ki je v izolaciji. Ker je bilo na sestanku povedano, da že obstaja Protokol za delo s 
Covid bolniki, je Služba DVK zaprosila tudi za predložitev omenjenega protokola.  
 
Na sestanku je bilo s strani NIJZ izrecno predstavljeno stališče, da za volivce, ki jim bo na dan 
glasovanja odrejena karantena, ni potrebno organizirati glasovanja v dodatnem času, saj lahko 
ti volivci glasujejo v času od 7.00 do 19.00 ure, pri čemer so posebej poudarili, da je to mogoče 

 
1 Gre v bistvu za zaprosilo za potrditev stališč, ki so bila ustno dana na sestanku, dne 27. 1. 2022.  
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če ob doslednem spoštovanju zaščitnih ukrepov (nošenje zaščitne maske, razkuževanje rok, 
socialna distanca). Prav tako je bilo s strani predstavnikov Ministrstva za zdravje pojasnjeno 
(zagotovljeno), da se za te volivce lahko določi izjema v ustreznem odloku Vlade, da z odhodom na 
volišče ne bodo storili prekrška po 57. členu ZNB.  
 
Glede na izpostavljeno stališče NIJZ, strokovne skupine in Ministrstva za zdravje, da bi volivci, ki jim je 
odrejena karantena lahko glasovali istočasno kot volivci, ki jim karantena in izolacija nista odrejeni, 
tako ostaja odprto le še vprašanje glede organizacije glasovanja (določitve dodatnega časa) za 
volivce, ki jim je odrejena izolacija2.  
 
 
2. GLASOVANJE V »DODATNEM ČASU« ZA VOLIVCE V IZOLACIJI 

 
2.1. PRAVNA PODLAGA 
 
Glede časa glasovanja Zakon o volitvah v državni zbor3 (v nadaljevanju: ZVDZ) v 68. členu določa, da 
glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno 
komisijo določijo, da se glasovanje konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje 
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati. O tem, da se bo glasovanje na volišču končalo po 19. uri, mora 
okrajna volilna komisija obvestiti predstavnike list kandidatov takoj, ko je bila sprejeta takšna odločitev. 
Ne glede na navedeno določbo pa se glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. V 
Službi DVK menimo, da je določbo mogoče razlagati tudi širše, in sicer po namenu, ki ga je zasledoval 
zakonodajalec, torej da se vsem oziroma čim večjemu krogu volivcev omogoči glasovanje v primerih, 
ko je iz objektivnih razlogov prišlo do motenj oziroma do prekinitve glasovanja ali ko je iz nekih drugih 
objektivnih razlogov volivcem (ali določenemu krogu volivcev) glasovanje onemogočeno. Služba DVK 
vidi rešitev v načinu, da bi DVK sprejela odločitev, s katero bi določila določen čas, v katerem bi lahko 
glasovali volivci, ki so zaradi potrjene okužbe s COVID-19 v izolaciji na vseh voliščih na območju 
Slovenije.   
 
Določba 68. člena se je v praksi že uporabila v več primerih, vendar iz drugih razlogov. Res, da je bil 
namen zakonodajalca v tem, da se omogoči podaljšanje glasovanja na voliščih v primeru nekih 
izjemnih okoliščin (npr. naravne nesreče, izjemne vremenske razmere ipd.), da pa pri nastajanju in 
sprejemanju ZVDZ nihče ni imel pred očmi takšnih razmer, v kakršnih se je znašla Slovenija sedaj. Pri 
tem je treba posebej poudariti, da se je v praksi ta določba uresničevala na ta način, da je odločitev o 
podaljšanju glasovanja na določenih voliščih sprejela pristojna okrajna volilna komisija in da je DVK s 
to odločitvijo soglašala.4  
 
Glede na navedeno zakonsko podlago in že uveljavljeno prakso Služba DVK meni, da z vidika ZVDZ 
ni ovir, da bi se za volivce, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, glasovanje omogočilo na način, da bi 
ti volivci lahko prišli na glasovanje v roku dveh ur, po tem, ko se bi volišče zaprlo5 za volivce, ki niso v 
izolaciji. Pri tem pa poudarjamo, da bi morala, Vlada za volivce, ki so v izolaciji, zato da s prihodom na 
volišče ne bi kršili določb ZNB, določiti izjemo, ki bi volivcem omogočala prihod na volišče, ne da bi s 
tem kršili določbe ZNB in tvegali, da bi jim bila izrečena globa.  
 
Glede na to, da je Vlada z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s 
povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-196 (v nadaljevanju: Odlok o izjemah od karantene) že 
določila izjeme od karantene pod posebnimi pogoji, med drugim za zaposlene (oz. tiste, ki opravljajo 
delo) v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, v Službi DVK ocenjujemo, 

 
2 Pri tem posebej poudarjamo da volivci, ki so v karanteni ne morejo glasovati po pošti ali na domu, če niso 
izpolnjeni drugi zakonski pogoji! 
3 Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21 
4 Pri izvedbi predčasnih volitev v državni zbor leta 2011, in sicer zaradi domnevne odtujitve glasovnic na okrajni 
volilni komisiji v Tržiču.  
5 Lahko bi se DVK odločila tudi, da se glasovanje ne prekine in da se čas glasovanja zgolj podaljša.  
6 Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21, 2/22 in 8/22. 
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da glede na to, da je volilna pravica ena temeljnih političnih pravic državljana, bo morala Vlada, 
seveda po predhodnem mnenju strokovne komisije, ministrstva za zdravje in NIJZ, resno razmisli tudi 
o tej možnosti. Pri tem pričakujemo zadržanost zdravstvene stroke, in jo tudi razumemo, vendar je tudi 
izvrševanje aktivne volilne pravice izjemno pomembno. Pri tehtanju pravice do zdravja in volilne 
pravice bo treba upoštevati kakšnemu številu volivcev bo onemogočeno (ali vsaj otežkočeno) 
glasovanje na volitvah, če ta izjema ne bo določena. Pri odločanju ali in na kakšen način se bo 
omogočilo glasovanje volivcem, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, bo torej treba upoštevati 
predvsem, da je volilna pravica steber demokracije in ena temeljnih človekovih pravic, ter odločitve 
sprejeti ob upoštevanju dejstva, da poseg v človekove pravice (kar volilna pravica je) lahko temelji le 
na legitimnem, stvarno upravičenem cilju in da je treba po ustaljeni ustavnosodni presoji vselej oceniti 
še, ali je ta v skladu z načeli pravne države. Poseg v človekove pravice in tako tudi v volilno pravico je 
dopusten le, če prestane tim. strogi test sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega, in sicer: 

1. ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči brez posega 
nasploh (kateregakoli) oziroma da cilja ni mogoče doseči brez ocenjevanega (konkretnega) 
posega s kakšnim drugim, ki bi bil po svoji naravi blažji; 

2. ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasledovanega cilja v tem smislu, da je 
zasledovani cilj s posegom dejansko mogoče doseči; če ga ni mogoče doseči, poseg ni 
primeren; 

3. ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto človekovo pravico proporcionalna 
vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo 
sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti). 

Šele če poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno dopusten7. 
 
Pri presoji ali se za volivce, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji določi dodaten čas za glasovanje in 
tudi izjema od izolacije, da bodo lahko prišli na volišče, je torej treba tehtati na eni strani med načelom 
sorazmernosti pri posegu v posameznikovo pravico do uresničevanja volilne pravice ter na drugi strani 
pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami.  
 
2.2.  KOMU JE NAMENJENO GLASOVANJE V DODATNEM ČASU  
 
Glede stališča NIJZ na sestanku dne 27. 1. 2022 bi bil takšen način glasovanja namenjen samo 
volivcem, ki jim je odrejena izolacija, ne pa tudi drugim volivcem, ki jim izolacija ni odrejena. Služba 
DVK je pred sestankom, ko še ni imela odgovorov na vprašanja zdravstvene in epidemiološke stroke 
sicer razmišljala o predlogu, da bi se glasovanje v dodatnem času omogočilo volivcem, ki jim je 
odrejena karantena ali izolacija, vendar je bilo na sestanku izrecno pojasnjeno, da ni ovir, da bi 
volivci, ki jim je odrejena karantena (seveda ob spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov) prišli na 
glasovanje v času, ko bodo glasovali tudi volivci, ki jim nista odrejeni karantena ali izolacija. Dodatno 
pa v Službi DVK predlagamo, da se glasovanje v dodatnem času organizira samo za glasovanje na 
dan volitev in nikakor ne za predčasno glasovanje, ki je že samo po sebi predstavlja izjemo. 
Ocenjujemo, da izvedba takšnega načina, z vidika varnosti in zdravja drugih oseb ni primerna in ne 
bilo primerno (pametno), da bi se volivci, ki so v izolaciji (torej potrjeno pozitivni na okužbo) srečevali 
oziroma »mešali« z zdravimi osebami in zdravimi volivci. Poleg tega pa je treba glede predčasnega 
glasovanja upoštevati še, da se to izvaja v veliki večini primerov na sedežih upravnih enot, da bi lahko 
prišlo do mešanja z zaposlenimi in da to traja tri dni, kar bi pomenilo veliko dodatno obremenitev.  

 
Glede glasovanja na OMNIA volišču pa Služba DVK meni, da je, upoštevaje dejstvo, da za izolacijo ni 
določeno, da bi se ta morala izvajati na naslovu stalnega bivališča8, pa v Službi DVK ocenjujemo za 
smiselno, da se določi čas glasovanja v katerem bodo volivci, ki jim je odrejena izolacija lahko 
glasovali tudi na OMNIA volišču.  
 

 
7 Šturm k 2. členu, v: L. Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev-A, Fakulteta za državne in 
evropske študije, Ljubljana, 2011, stran 19 in 20.  
8 Drugi odstavek 18. člena ZNB določa, da se glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kužnosti bolnika 
določi vrsta osamitve, ki lahko poteka na bolnikovem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta 
namen posebej določenem prostoru. 
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2.3. PREDPOSTAVKE ZA IZVEDBO  
 

Če bi se glasovanje za volivce, ki jim je na dan glasovanja odrejena izolacija organiziralo in izvedlo v 
času dveh ur po tem, ko bi se volišče zaprlo za volivce, ki niso v izolaciji, želimo izpostaviti naslednje 
prednosti in predpostavke, ki morajo biti izpolnjene:  
 

A. Ni potrebe po spremembi zakonodaje (ZVDZ) 
 
Kot že pojasnjeno, je takšen način glasovanja s podaljševanjem časa, mogoče izvesti ob smiselni 
uporabi določbe 68. člena ZVDZ, ki v prvem odstavku določa, da glasovanje traja nepretrgoma od 7. 
do 19. ure. V skladu z navedeno določbo bi bilo glasovanje v tem času omogočeno volivcem, ki jim ni 
odrejena izolacija. Nato pa bi se na podlagi ustrezne odločitve DVK določil dodaten čas v trajanju 
dveh ur; v tem času pa bi lahko prišli na glasovanje (volišče) zgolj in izključno samo volivci, ki jim je 
odrejena izolacija. Tukaj obstajata dve možnosti, in sicer: 

1. da se glasovanje ob 19. uri zaključi (prekine) in nato nadaljuje čez določen čas (nekaj minut – 
npr. 15 min)9, da bi se lahko člani volilnega odbora v tem času pripravili na izvedbo 
glasovanja, tako da bi se opremili z ustrezno zaščitno opremo, saj v primeru stika z volivcem, 
ki je v izolaciji, obstaja večje tveganje za prenos okužbe in je treba zagotoviti varnost za 
zdravje članov volilnega odbora ali 

2. da se glasovanje ne prekine za določen čas temveč se po 19. uri samo nadaljuje (v tem 
primeru bi govorili o podaljšanju časa na voliščih) 

 
B. Zaščitna sredstva za člane volilnih odborov 
 
Glede na to, da bo za glasovanje na razpolago nekaj več kot 3.000 rednih volišč, da volilni odbor, ki 
vodi glasovanje običajno sestavljajo 3 člani bi za zaščito članov potrebovali cca 9.500 kompletov 
zaščitnih sredstev, ki jih bo morala zagotoviti država. Predstavniki NIJZ so že pojasnili, da se za delo 
na voliščih ne potrebuje posebna zaščitna oprema (npr. zaščitni vezir in ogrinjal), Služba DVK pa še 
pričakuje njihovo pisno potrditev oziroma mnenje, kakšna zaščitna sredstva bodo morali pri delu 
uporabljati člani volilnega odbora, ki bodo prihajali v stik z volivci, ki imajo potrjeno okužbo s COVID-
19.  
 
V Službi DVK ocenjujemo, da bomo v zvezi z zagotavljanjem zaščitnih sredstev potrebovali 
pravočasne odločitve pristojnih organov in delovnih teles (npr. NIJZ, Ministrstvo za zdravje, Različne 
delovne skupine znotraj ministrstev, Uprave RS za zaščito in reševanje).  
 
C. Obveščanje javnosti o načinu glasovanja 
 

Ker gre bi šlo za novo prakso pri izvedbi glasovanja, ocenjujemo, da je ključno, da bo o tem DVK na 
ustrezen in učinkovit način obvestila javnost, za kar bo poskrbela Služba DVK. Javnost bo o tem 
obvestila preko medijev, kot tudi z obvestilom, ki ga dobi volivec10 in v katerem bo v posebnem 
odstavku pojasnjeno, na kakšen način lahko volivci, ki so v karanteni ali izolaciji, uveljavijo svojo 
volilno pravico.  
 
2.4. GLASOVANJE NA DOMU 
 
Če bi DVK sprejela odločitev glede predlagane rešitve, v Službi DVK ocenjujemo, da za volivce, ki so 
v izolaciji in niso tako hudo bolni, da se ne bi mogli zglasiti na volišču, ni več potrebe, da bi za te 
volivce omogočili glasovanju na domu, ki glede izvedbe te oblike glasovanja nosi velika tveganja, 
ob velikem številu takih volivcev, pa jih okrajne volilne komisije ne bi mogle izvesti. 
 

 
9 Redna volišča bi bila za volivce v karanteni in izolaciji odprta torej odprta od 19:15 do 21.15 ure.  
10 Po določbi 70. člena ZVDZ Državna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem 
so vpisani v volilni imenik. 
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Glede glasovanja na domu volivcev v izolaciji v Službi DVK ponovno poudarjamo (opozarjamo), da 
ta način glasovanja predstavlja, veliko tako organizacijsko kot tudi stroškovno obremenitev in 
nenazadnje tudi tveganje za člane volilnega odbora, ki bodo takšno osebo obiskali na domu. Glede na 
navedeno ima Služba DVK glede glasovanja na domu za volivce, ki so v izolaciji resne zadržke, saj bi 
izvedba takšnega načina glasovanja pomenila velik organizacijski zalogaj in tudi tveganje za prenos 
okužbe (poudariti je treba, da člani volilnega odbora niso vešči glede samozaščitnega ravnanja za 
preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni), zato predlagamo, da se glasovanja na domu za te volivce 
ne omogoči.  
 
V službi DVK ocenjujemo, da bi bilo z vidika načela predvidljivosti sistemske ureditve oziroma z vidika 
uresničevanja volilne pravice neustrezno, da bi DVK sprejela odločitev, da volivci v izolaciji lahko 
glasujejo na domu, potem pa zaradi izredno velikega števila volivcev v izolaciji okrajne volilne komisije 
zaradi že navedenih razlogov tega zaradi povsem objektivnih razlogov ne bi mogle omogočiti. Namreč 
že načelo pravne države (2. člen Ustave Republike Slovenije) zahteva, da je treba sprejeti jasne 
zakonske norme in določiti njihovo vsebino. Ker pa gre v konkretnem primeru v bistvu za to, da se z 
odločitvijo DVK napolni zakonska norma oziroma materija, ki je zakon izrecno ne ureja, je treba biti pri 
določanju načina izvedbe glasovanja še posebej previden in imeti pred očmi predvsem dejstvo, da je 
treba zagotoviti takšno rešitev, ki bo izvedljiva v vsakem trenutku za vse volivce, ki se bodo znašli v 
izolaciji. Namreč v kolikor odločitev ni jasna in predvidljiva oziroma tudi če je, pa se izkaže, da iz 
takšnega ali drugačnega razloga ni izvedljiva za vse volivce, ki se znajdejo v enaki situaciji, in bi zaradi 
nezmožnosti izvedbe samo nekateri lahko uresničili svojo volilno pravico, bi to pomenilo arbitrarnost 
ter posledično tudi kršitev temeljne človekove pravice. Dodatno pa je zelo pomembno tudi, da se 
določi način, ki bo jasen in predvidljiv, predvsem pa tudi izvedljiv tako za osebe, ki bodo izvajale 
glasovanje (da se jim bo lahko dalo jasna navodila kako ravnati v konkretnem primeru), kot tudi za 
volivce, da bodo lahko uresničili svojo volilno pravico, ki je za demokracijo ključnega pomena.  
Dodatno pa bi bilo smiselno, da se izvajalce zdravstvenih storitev na primarni ravni (zdravnike) opozori 
na to, da se volivcem, ki so v karanteni ali izolaciji ne izdaja zdravniških potrdil, s katerimi bi lahko 
zaprosili za glasovanje na domu, saj bi se lahko v primeru, da bi se ta potrdila izdajala tudi za 
karantene in izolacije (in pri tem ne bi bilo razvidno ali ima oseba COVID-19 ali drugo bolezen, ki ni 
nalezljiva) zgodilo, da bi se volilni odbor pri izvedbi glasovanja na domu okužil.  
 
 
2.5. GLASOVANJE PO POŠTI 

 
Glede bolnikov, ki jim bo na dan glasovanja odrejena izolacija pa je treba pojasniti, da bo tem 
volivcem, seveda, v kolikor jim bodo zakonski roki to dopuščali, omogočeno tudi glasovanje po pošti, 
vendar pa bodo morali ti volivci, da jim bo odobren takšen način glasovanja, svoji vlogi predložiti 
ustrezno dokazilo, s katerim bodo dokazali, da jim je odrejena izolacija.  
 
 
2.6. POSTOPEK NA VOLIŠČU 
 
Postopek in pogoji za izvedbo glasovanja v dodatnem času:  
 
2.6.1 Prehod na glasovanje volivcev ki so v izolaciji  

 
Služba DVK tukaj v izogib morebitnemu mešanju volivcev, ki niso okuženi z volivci, ki jim je odrejena 
izolacija, predlaga, da bi bil zaradi zagotavljanja čim višje stopnje varnosti za zdravje volivcev nek 
časovni moment med enimi in drugimi volivci, da bi se lahko prostori volišča, kjer je le to mogoče, 
ustrezno prezračili in člani v skladu s priporočili NIJZ ustrezno zaščitili in pripravili za glasovanje v 
posebnih okoliščinah. V zvezi s tem predlagamo, da se volišča ponovno odprejo ob 19.15 uri in da 
glasovanje traja do 21.15 ure oziroma v kolikor bi na kakšnem volišču prišlo do zamika glasovanja, 
ustrezno kasneje.  
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Obstaja tudi varianta, da se glasovanje od določene ure (v večini primerov bo to 19:00 ura) brez 
prekinitve samo nadaljuje za volivce, ki jim je odrejena izolacija. V tem primeru v Službi DVK 
ocenjujemo, da je to bolj tvegano z vidika varovanja zdravja, kakšna je stopnja tveganja in možnosti 
okužbe, če bi imeli stike okuženi in neokuženi volivci, pa predlagamo, da dokončno oceni NIJZ.  
 
Dodatno pa Služba DVK daje v razmislek DVK, če bi se glasovanje morda (seveda v primeru lepega 
vremena) izvedlo na prostem, pred voliščem (za kar pa bi bilo treba zagotoviti dodatne šotore) in bi 
bila takšna rešitev določena kot priporočilo. 
  
2.6.2 Zaščita članov volilnega odbora  

 
Na sestanku dne 27. 1. 2022 je bilo poudarjeno, da bosta morala tako volivec kot član odbora nositi 
FFP2 masko in da se ne zahteva posebne zaščitne opreme. Služba DVK bo seveda v sodelovanju z 
NIJZ pravočasno dogovorila kakšno zaščitno opremo bodo morali uporabljati člani volilnega odbora in 
tudi navodila za člane volilnih odborov, kako ravnati z zaščitnimi sredstvi oziroma z zaščitno opremo, 
ter kje so ključni poudarki pri samozaščitnem ravnanju, torej pri čem morajo biti člani volilnih odborov 
posebej previdni, da se ne bodo okužili.  
 
2.6.3 Dokazilo o izolaciji 
 
Za predlagano rešitev bi morala DVK obvezno določiti, da v dodatnem času (npr. od 19.15 do 21.15 
ure) lahko vstopijo na volišče in glasujejo samo tisti volivci, ki bodo volilnemu odboru dokazali, da 
jim je odrejena izolacija.  
 
Ker so bili na delovnem posvetu izpostavljeni pomisleki, ali bo volivec pravočasno pridobil odločbo, s 
katero je napoten v izolacijo, je Služba DVK že zaprosila NIJZ za pojasnilo, koliko časa potrebuje za 
izdajo dokazila o izolaciji. Vprašanje je bilo izpostavljeno tudi na sestanku dne 27. 1. 2022, na 
katerega je NIJZ podal odgovor, da se izjavo o karanteni pridobi praviloma še isti dan. Glede tega 
obstaja še odprto vprašanje glede primerov, ko bo volivec pred dnem glasovanja potrjeno pozitiven na 
okužbo in se mu bo odredila izolacija. Po informacijah s katerimi razpolaga Služba DVK, oseba 
(volivec), ki je pozitiven na PCR testu dobi obvestilo/potrdilo, da je pozitiven preko zVem aplikacije. 
Menimo, da  bi ta izpis lahko šteli kot dokazilo, da je volivcev okužen z virusom Covid-19 in da mu je 
odrejena izolacija.    
 
Služba DVK je na stališču, da mora volivec predložiti dokazilo, da je izolaciji, če pa tega ne bo 
predložil, se takšnemu volivcu ne sme dovoliti glasovati v času, ki bo namenjen volivcem v izolaciji.  
 
2.6.4 Ustrezno samozaščitno ravnanje članov volilnega odbora 
 
Člani volilnega odbora bodo morali dosledno spoštovati priporočila in navodila NIJZ glede 
samozaščitnega ravnanja in posebno pozornost nameniti varovanju tudi in predvsem lastnega zdravja.  
 
 
3. DRUGE POSLEDICE, KI JIH PRINAŠA TAKŠEN NAČIN GLASOVANJA 
 
Če bi volivcem izolaciji omogočili glasovanje po času, ko bo za ostale volivce glasovanje že 
zaključeno, je treba opozoriti še na druge posledice sprejema odločitve o takšnem načinu glasovanja:  
 
- Štetje glasov oziroma ugotavljanje izidov glasovanja (volitev) po voliščih se bo lahko na vseh 

voliščih v Sloveniji začelo šele po poteku časa, ki bo določen za glasovanje volivcev, ki jim je 
odrejena izolacija – torej po 21. uri. 
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- Po določbi drugega odstavka 5. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji11 (v 
nadaljevanju: ZVRK) objava raziskav javnega mnenja in anket o listah kandidatov (kandidatov), 
političnih strankah in o referendumskem vprašanju ni dovoljena 24 ur pred dnem glasovanja in do 
zaprtja volišč na dan glasovanja, kar v praksi pomeni, da mediji ob 19. uri ne bodo smeli objaviti 
morebitnih izidov vzporednih volitev in bodo le te lahko objavili praviloma po 21. uri.    

 
 
4. ZAKLJUČEK 
 
V zaključku tega dokumenta poudarjamo prednosti predlagane rešitve (načina glasovanja). 
Prednostni vidimo v tem, da predlagani način glasovanja:  

1. ni treba spreminjati ZVDZ, 
2. omogoča glasovanje največjemu možnemu številu volivcev, ki bodo na dan glasovanja 24. 4. 

2022 v izolaciji, 
3. ni treba širiti smiselne uporabe določbe 83. člena ZVDZ na volivce, ki so v izolaciji.12,   
4. ne vsebuje tveganj glede tega, da člani volilnega odbora ne bi želeli opravljati tega dodatnega 

dela, 
5. najbolj upošteva splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z virusom COVID-19, saj bodo 

volivci v izolaciji glasovali razpršeno (na cca 3.000 lokacijah) in ne bo prihajal do tesnih 
stikov teh volivcev z volivci, ki niso okuženi 

6. gre za redna volišča, ki so volivcem najbližja in bo gibanje volivcev v izolaciji kratkotrajno, 
prav tako pa postopke na volišču traja sorazmerno kratek čas zato je tak stik ni mogoče 
opredeliti kot visoko tvegan stik (s člani volilnih odborov),   

7. kar je po mnenju Službe najpomembnejše:  
7.1. gre za sistemsko rešitev (odločitev), ki bo veljala za vse prihodnje volitve ali 

referendume ne glede na morebitno število volivcev, ki bodo v izolaciji na prihajajočih 
volitvah ali npr. volitvah za predsednika republike (jeseni 2022) 

7.2. gre za rešitev, ki jo je mogoče realizirati brez večjih tveganj tudi ob morebitnih visokih 
številkah volivcev v izolaciji.   

 
 
 
 
 
Pripravila:        

- Kristina Klinc, pomočnica direktorja za pravne zadeve 
- Dušan Vučko, direktor 

 

 
11 Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13. 
12 Glede določbe 83. člena ZVDZ bo Služba podala predlog, da DVK za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo 
zglasiti na volišču določi pogoj, da mora okrajni volilni komisiji predložiti dokazilo – zdravniško potrdilo.  



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve 
članov volilnih komisij, na 14. seji 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. Dolžnosti namestnika predsednika Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se
razreši:
- Peter Rudolf.

2. Za preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se za
namestnico predsednika imenuje sodnica:

- Barbara Krpač Ulaga Višje sodišče v Ljubljani 
- Jasna Levc Uršič Okrožno sodišče v Kranju 
-  Marjeta Dvornik Okrožno sodišče v Ljubljani 
-  Milena Turuk Okrožno sodišče v Kranju 
- Polona Kukovec Okrožno sodišče v Kranju 
- Sabina Višnjevec Okrožno sodišče v Ljubljani 
- Urška Gašperin Okrožno sodišče v Ljubljani 
- Daša Pogorevc Filipič Okrajno sodišče v Grosupljem 

- 

O B R A Z L O Ž I T E V 

A.  

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika
člana okrajne volilne komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je
prenehala volilna pravica ali če je prenehal opravljati sodniško službo.

B. 

2. DVK je s sklepom št. 040-5/2019-1 z dne 24. 1. 2019 za namestnika predsednika Volilne
komisije volilne enote – 1000 Kranj imenovala Petra Rudolfa, ki bo 12. 2. 2022 prenehal
opravljati sodniško službo.

3. Dne 5. 1. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv št. 040-6/2022-2 kandidatom
izmed sodnikov za namestnika predsednika Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj. Na



2 

javni poziv se je za opravljanje funkcije namestnice predsednika Volilne komisije volilne 
enote – 1000 Kranj pravočasno (dne ____________) prijavila sodnica ______________. 
DVK je njeno prijavo preizkusila ter ugotovila, da kandidatka izpolnjuje zakonske pogoje za 
zasedbo mesta in z imenovanjem soglaša.  

C. 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne
komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: namestnica predsednika Brigita Domjan Pavlin,
člani ________________________________. Odločitev je bila sprejeta
____________________

VROČITI:  
- ________ Brigita Domjan Pavlin 

Namestnica predsednika 
V VEDNOST: 
- 



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve 
članov volilnih komisij, na 14. seji 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. Dolžnosti člana Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana Center se razreši:
- Kristina Klinc.

2. Za preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana se za
člana imenuje:

- MAJA BOHINJC
- PETRA LAMOVEC HREN
- DAŠA POGOREVC FILIPIČ
- URŠKA GORENC

O B R A Z L O Ž I T E V 

A.  

1. 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 nadaljevanju ZVDZ) DVK pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan, razreši predsednika, namestnika predsednika, člana ali namestnika
člana okrajne volilne komisije ali volilne komisije volilne enote, če to sam zahteva, če mu je
prenehala volilna pravica ali če je prenehal opravljati sodniško službo.

B. 

2. DVK je s sklepom št. 040-9/2019-71 z dne 20. 1. 2021 za članico Volilne  komisije volilne
enote – 3000 Ljubljana Center imenovala Kristino Klinc, ki je 5. 1. 2022 odstopila.

3. Dne 5. 1. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv št. 040-5/2022-2 kandidatom
izmed pravnih strokovnjakov za člana Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana. Na
javni poziv se je za opravljanje funkcije člana Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana
pravočasno (dne ____________) prijavila ______________. DVK je njeno prijavo preizkusila
ter ugotovila, da kandidatka izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo mesta in z imenovanjem
soglaša.
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C. 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne
komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: namestnica predsednika Brigita Domjan Pavlin,
člani ________________________________. Odločitev je bila sprejeta
____________________

VROČITI:  
- ________ Brigita Domjan Pavlin 

Namestnica predsednika 
V VEDNOST: 
- Kristina Klinc







MERI MIKAC OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
SABINA VRČON VIŠJE SODIŠČE V KOPRU
VALTER ANTOLOVIČ PS SDS
VITA VALENTI OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
ANDREA BARTOLE OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI
DAVID RUNCO PS IMNS
ROBERTO COLUSSI PS IMNS
SELENE MUJANOVIĆ PS IMNS
NOEMI STANCHICH PS IMNS
MILENA RAKAR PS LMŠ
ROBERT MAROLT PRAVNI STROKOVNJAK
DARIO KRMAC PS SD 



PREDSEDNICA/PONOVNO
NAMESTNICA PREDSEDNICE/PONOVNO
ČLAN
ČLANICA
ČLAN (PONOVNO)
ČLAN
ČLAN
ČLANICA (PONOVNO)
ČLANICA  
ČLANICA
ČLAN
ČLAN/NAMESTNIK



MILAN REGVAT SODNIK
DARINKA PUŠENJAK SODNICA
MILENA PEČOVNIK PRAVNI STROKOVNJAK 
VESNA MARTON PS SDS
LIDIJA KREFT PS LMŠ
ALEXANDRA FEHER HORVAT POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST
IZABELA GYURKAČ POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST
ARANKA FULE POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST
LIVIA SABO POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST
ROZALIJA GONC PS SD
dr. DENIS MAGYAR SAMOPREDLAGATELJ - BREZ PRILOG



PREDSEDNIK (PONOVNO)
NAMESTNICA PREDSEDNIKA (PONOVNO)
ČLAN
ČLAN
ČLANICA
ČLANICA (PONOVNO)
ČLANICA (PONOVNO)
ČLANICA  
ČLANICA 
ČLANICA/NAMESTNICA
ČLAN/NAMESTNIK



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 14. seji dne 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. V volilni komisiji volilne enote – 2000 Postojna se za namestnico tajnika imenuje Milena Milić.

2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

  Brigita Domjan Pavlin 
  Namestnica predsednika 



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 14. seji dne 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. V okrajni volilni komisiji – 4010 Domžale 1 se dolžnosti namestnice tajnice razreši Erika Jeraj in se
za namestnico tajnice imenuje Katja Uranič.

2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

  Brigita Domjan Pavlin 
  Namestnica predsednika 



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 14. seji dne 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. V volilni komisiji volilne enote – 7000 Maribor se dolžnosti namestnice tajnice razreši Sandra
Marčič in se za namestnico tajnice imenuje Mateja Vaner

2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

  Brigita Domjan Pavlin 
  Namestnica predsednika 



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 14. seji dne 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. V okrajni volilni komisiji – 7005 Maribor se dolžnosti tajnice razreši Mateja Vaner in se za tajnico
imenuje Doris Fras.

2. Javna uslužbenka iz prve točke izreka tega sklepa se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

  Brigita Domjan Pavlin 
  Namestnica predsednika 



Številka: 
Datum: 

S K L E P 

Državna volilna komisija je na podlagi 36. 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 
tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij na 14. seji dne 3. 2. 2022 

sklenila: 

1. V okrajni volilni komisiji – 7010 Maribor se razreši dolžnosti tajnice Vida Kočevar in dolžnosti
namestnika tajnice Tilen Topolnik ter se imenuje za tajnico Janja Klenovšek in za namestnika
tajnice Matija Gomboc.

2. Javna uslužbenca iz prve točke izreka tega sklepa se imenujeta do izteka mandata sedanji okrajni
volilni komisiji (23. 1. 2023).

  Brigita Domjan Pavlin 
  Namestnica predsednika 



 
 

Številka:        
Datum:      
 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve 
članov volilnih komisij, na 14. seji 3. 2. 2022 
 

sklenila: 
 
1. Dolžnosti predsednika Okrajne volilne komisije  – 7011 Maribor 7 se razreši:  

- Mirjana Klobasa 
 
2. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije – 7011 Maribor 7 se za 

predsednika/predsednico imenuje sodnica/sodnik:  
 

- Mateja Kamenšek Gornik (okrožna sodnica) 
- Tomaž Rudi Klenovšek (okrajni sodnik). 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
A.  
 

1. Na podlagi 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,  
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21 – v nadaljevanju ZVDZ) nihče ne more biti član več kot 
enega volilnega organa. 

B. 
 

2. DVK je s sklepom št. 040-9/2019-7 z dne 19.2. 2019 za predsednico Okrajne volilne komisije 
– 7011 Maribor imenovala Mirjano Klobasa, s sklepom št.  040-9/2019-161 z dne 18. 1. 2022 
pa za predsednico Okrajne volilne komisije – 8006 Gornja Radgona. 

 
3. Dne 24. 1. 2022 je DVK na spletnem mestu objavila Javni poziv št. 040-12/2022-2 

kandidatom izmed sodnikov za imenovanje predsednika Okrajne volilne komisije – 7011 
Maribor 7. Na javni poziv se je za opravljanje funkcije predsednika pravočasno (dne 
____________) prijavila sodnica/sodnik ______________. DVK je prijavo preizkusila ter 
ugotovila, da kandidatka/kandidat izpolnjuje zakonske pogoje za zasedbo mesta in z 
imenovanjem soglaša.  

 
C. 
 

4. DVK je sprejela ta sklep na podlagi 35. člena ZVDZ in 43. člena Poslovnika Državne volilne 
komisije (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: namestnica predsednika Brigita Domjan Pavlin, 
člani ________________________________. Odločitev je bila sprejeta 
____________________ 
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VROČITI:  
- ________ Brigita Domjan Pavlin 

Namestnica predsednika 
V VEDNOST: 
- Mirjana Klobasa
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