
 
 
Številka:   
Datum:     

 
  

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

 
Kraj, čas:               Seja je bila opravljena 3. 2. 2022 v prostorih Protokolarnega objekta Brdo pri Kranju 

med 13. in 16:30 uro. 
Prisotni:  Brigita Domjan Pavlin, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca Dolenc, Miroslav 

Pretnar, Drago Zadergal, Terezija Trupi, dr. Janez Pogorelec, Iztok Majhenič in 
Ivana Grgić.   

Odsotni:    Ksenija Vencelj 
Ostali prisotni: Dušan Vučko, Nina Mujagič, Kristina Klinc, Tina Hrastnik (Služba državne volilne 

komisije). 
 
Sejo je vodila namestnica predsednika Državne volilne komisije Brigita Domjan Pavlin. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije 
2. Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu  
3. Odločitve o načinu glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji 
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VKVE – 1000 Kranj 
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VKVE – 3000 Ljubljana Center 
6. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER 
7. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 LENDAVA 
8. Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna  
9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale  
10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor  
11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor 
12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – Maribor 
13. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7 
14. Razno 
 
 

A. 
 
K dnevnemu redu: 
 
Namestnica predsednika DVK je predlagala razširitev dnevnega reda z naslednjo točko: 
 
14. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska Sobota 
 
Točka Razno postane 15. točka dnevnega reda.  
 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:  
 
1. Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije 
2. Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu  
3. Odločitve o načinu glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji 
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VKVE – 1000 Kranj 
5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana VKVE – 3000 Ljubljana Center 
6. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER 
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7. Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 LENDAVA 
8. Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna  
9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale  
10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor  
11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor 
12. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – Maribor 
13. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7 
14. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska Sobota 
15. Razno 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 

B.  
 
K točki 1: Predlog zapisnika 13. seje Državne volilne komisije 
 
 
Sprejeti sklep: 
Sprejme in potrdi se Zapisnik 13. seje Državne volilne komisije, ki je bila 18. 1. 2022. 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 2:  Predlog sklepa o določitvi obveznosti volivcem, ki želijo glasovati na domu 
 
Sprejeti sklep: 
  
Na podlagi 83. člena 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 
 
Izid glasovanja:  
ZA:   Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 
 
 
K točki 3:  Predlog sklepa o načinu glasovanja volivcev, ki so v karanteni ali izolaciji 
 
Sprejeti sklepi: 
 
1. Državna volilna komisija predlaga Vladi Republike Slovenije, da na podlagi na seji izraženega 

mnenja predstavnika Ministrstva za zdravje, za volivce, ki so na dan glasovanja v karanteni, 
z ustreznim aktom določi izjemo za uresničevanje aktivne volilne pravice po 2. točki izreka 
tega sklepa.  

 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 
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2. Volivci, ki so na dan glasovanja v karanteni, lahko, ob doslednem upoštevanju zaščitnih 
ukrepov, glasujejo na rednih voliščih in voliščih »Omnia« v času odprtja volišč med 7. in 19. 
uro. Zaščitne ukrepe bo DVK določila v dogovoru z NIJZ.  

 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 

3. Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo:    
a. po pošti v skladu z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ pod pogojem, da so v 

izolaciji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni 
komisiji o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o 
pozitivnem testu)  

b. po pošti v skladu z določbo tretjega odstavka 81. člena ZVDZ pod pogojem, da so v izolaciji 
najkasneje 5 dni pred dnevom glasovanja in obvestilu (vlogi) okrajni volilni komisiji o tem 
priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 

 
Izid glasovanja: 

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 

4. O drugih možnih načinih glasovanja volivcev, ki so v izolaciji, bo DVK razpravljala in odločala 
na eni izmed prihodnjih sej, najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na volitvah poslancev v 
državni zbor 24. 4. 2022.  

 
Izid glasovanja: 

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, , Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: Šuligoj 

 
 
K točki 4:  Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika VK VE 1000 Kranj   
 

                   Sprejeti sklep:  
Dolžnosti namestnika predsednika Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se razreši Peter Rudolf. 
Za preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 1000 Kranj se za namestnico 
predsednika imenuje sodnica Marjeta Dvornik 
 
Izid glasovanja:  

ZA:  Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal   
PROTI: / 

 
 
K točki 5:  Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članice VK VE 3000 Ljubljana Center 
 
Sprejeti sklep:  
Dolžnosti članice Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana Center se razreši Kristina Klinc. Za 
preostanek mandatne dobe Volilne komisije volilne enote – 3000 Ljubljana Center se za članico imenuje 
sodnica Daša Pogorevc Filipič 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 
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K točki 6:  . Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 9000 KOPER 
 
Sprejeti sklep:  
V volilno komisijo posebne volilne enote 9000 Koper se imenujejo: 

Za predsednico Meri Mikac, za namestnico predsednice Sabina Vrčon, za člane Valter Antolović, 
Vita Valenti, Selene Mujanović ter za namestnike članov Noemi Stancich, Milena Rakar in Dario Krmac. 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 7: Predlog sklepa o imenovanju VK PVE – 10000 Lendava   
 
Sprejeti sklep:  
V volilno komisijo posebne volilne enote 10000 Lendava se imenujejo: 

za predsednika Milan Regvat, za namestnico predsednika Darinka Pušenjak, za članice Milena 
Pečovnik, Alexandra Feher Horváth, Vesna Marton ter za namestnice članic Lidija Kreft, Izabela 
Gyurkač in Rozalija Gönc 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 

Sprejeti sklep:  
V volilni komisiji posebne volilne enote 10000 – Lendava za volitve poslanca madžarske narodne 
skupnosti se za tajnico imenuje Doris Kocon, za namestnici tajnice se imenujeta Kornelia Šemen in 
Suzana Kramberger Horvat.  
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 8:  Predlog sklepa o imenovanju namestnika tajnika VK VE – 2000 Postojna  
 
Sprejeti sklep:  
V volilni komisiji volilne enote – 2000 Postojna se za namestnico tajnika imenuje Milena Milić.   
 

Izid glasovanja:  
ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
 
K točki 9: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK – 4010 Domžale 
 
Sprejeti sklep:  
V okrajni volilni komisiji – 4010 Domžale 1 se dolžnosti namestnice tajnice razreši Erika Jeraj in se za 
namestnico tajnice imenuje Katja Uranič.   
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Izid glasovanja:  
ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 10:  Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika VKVE – 7000 Maribor 
 
Sprejeti sklep:  
V volilni komisiji volilne enote – 7000 Maribor se dolžnosti namestnice tajnice razreši Sandra Marčič in 
se za namestnico tajnice imenuje Mateja Vaner 

Izid glasovanja:  
ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 11: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK – 7005 Maribor 
 
 
Sprejeti sklep:  
V okrajni volilni komisiji – 7005 Maribor 1 se dolžnosti tajnice razreši Mateja Vaner in se za tajnico 
imenuje Doris Fras.   
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 12: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 7010 – 
Maribor 
 
Sprejeti sklep:  
 V okrajni volilni komisiji – 7010 Maribor 6 se razreši dolžnosti tajnice Vida Kočevar in dolžnosti 
namestnika tajnice Tilen Topolnik. Za tajnico se imenuje Janja Klenovšek in za namestnika tajnice Matija 
Gomboc 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 13: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju predsednika OVK – 7011 Maribor 7 
 
Sprejeti sklep:  
Mirjani Klobasa funkcija predsednice Okrajne volilne komisije  – 7011 Maribor 7 preneha z dnem 
18.1.2022.  Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije – 7011 Maribor 7 se za predsednika 
imenuje sodnik Tomaž Rudi Klenovšek. 
 
Izid glasovanja:  

ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 
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K točki 14: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 8004 Murska 
Sobota 
 
Sprejeti sklep:  
 V okrajni volilni komisiji – 8004 Murska Sobota 1 se dolžnosti namestnice tajnice razreši Milena 
Kocuvan in se za namestnika tajnice imenuje Matej Jeneš.   

Izid glasovanja:  
ZA:    Domjan-Pavlin, Kambič, Šuligoj, Dolenc, Pretnar, Zadergal 
PROTI: / 

 
 
K točki 15: Razno 
 
Drago Zadergal je izpostavil, da je že pred sejo poslal predlog, da se razjasni način zaposlitve 
tiskovnega predstavnika DVK, meni, da je z zaposlitvijo osebe, ki je jasno izrazila svojo politično 
pripadnost okrnjen videz nepristranosti organa.   
 
Dr. Kambič meni, da je zaposlitev zelo sporna, predvsem z vidika ohranjanja videza nepristranosti 
organa. Direktor službe za svoje delo odgovarja DVK, zato bi morali razpravo o te zaposlitvi uvrstiti kot 
posebno točko na naslednjo sejo DVK, člane pa prej seznaniti s celoto Zadergalovih očitkov in zadevo 
razčistiti. Strokovnost gospe, ki jo je direktor zaposlil, ni vprašljiva in to ni predmet razprave. Sporne so 
okoliščine, da sta bila tako direktor kot zaposlena sodelavca v isti politični stranki. DVK mora v danih 
razmerah posebno paziti na integriteto in ugled, zato ne bi smelo biti niti najmanjše sence dvoma o 
nepristranosti službe DVK in DVK, ki ju javnost dostikrat niti ne loči. Prepričan je, da so z omenjeno 
zaposlitvijo podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o pristranosti in v javnosti krnijo videz nepristranosti. 
 
Direktor je pojasnil razloge za zaposlitev in postopek javnega natečaja.   
 
Dr. Pogorelec je podal mnenje, da je direktor popolnoma samostojen pri izbiranju svojih sodelavcev. 
DVK mu ne more sugerirati koga naj zaposli oz. ne zaposli, vsak direktor bo zaposlil človeka s katerim 
bo lahko sodeloval, mogoče človeka ki ga pozna. Če je oseba član politične stranke ne more biti to 
razlog za strokovno diskvalifikacijo. Pomembno je, da se bo to delo, ki bo zahtevno, kvalitetno opravilo, 
sam sicer nima dvoma. Če ima DVK zaupanje v direktorja potem mora zaupati tudi v njegov izbor. Z 
mnenjem dr. Pogorelca se je strinjal tudi Mitja Šuligoj in dodal, da DVK ima pravico imenovati direktorja, 
ki je pristojen za delo službo, kar pomeni, da DVK nima pristojnosti pri zaposlovanju uslužbencev v 
službi.  
 
Drago Zadergal je pripomnil, da težava ni v tem, da je zaposlena T. Hrastnik, temveč videz 
nepristranskosti organa, če se o tem ne želi razpravljati potem očitno se ne zagotavlja videz 
nepristranskosti. Strinjal se je, da se ne sme diskriminirati oseb ki so javno izrazile politično pripadnost, 
da pa je potrebno slediti načelom, da se ne krši videz nepristranskosti organa.  
 
Dr. Kambič glede na razpravo ugotavlja, da so člani očitno različno občutljivi glede vprašanja ali je videz 
nepristranosti okrnjen. Za nekatere je zaposlitev sporna in menimo da bo videz nepristranskosti prizadet, 
drugi pa ne. Meni, da morajo ugotoviti kdo meni, da je videz nepristranskosti prizadet in kateri člani 
menijo da videz nepristranskosti ni prizadet. 
 
Državna volilna komisija glede tega ni posebej odločala.  
 
Seja zaključena ob 16.30 uri 
 
 
 
Zapisala: Nina Mujagić 

   Pomočnica direktorja     Dušan Vučko 
        Direktor 
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