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

 
Seja je bila opravljena na dopisni način 24.5.2021. 
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Sprejeti sklepi in izid glasovanja:  
 
1. Zapisnik 4. seje  
 
Na pripombo dr. Kambiča se v zapisniku 4. seje v 2. točki Predlog sklepa o ponovnem 
imenovanju direktorja Službe DVK doda besedilo, ki se glasi: 
 
Razprava: 
Dr. Marko Kambič: »Zadevo odpiram na načelni ravni in ni uperjena proti kandidatu za ponovno 
imenovanje na mesto direktorja službe DVK, ki je do sedaj dva mandata uspešno vodil službo. 
K razmisleku me je spodbudila informacija, da bo kandidat za ponovno imenovanje letos 
septembra izpolnil pogoje za upokojitev, praktično takoj zatem, ko mu poteče sedanji 
direktorski mandat. Predlagam razpravo, ali bi bilo ob upoštevanju tega dejstva imenovanje 
smotrno in v najboljšem interesu delovanja DVK.  
 

Naj pojasnim. Brezhibno delovanje službe je nepogrešljivo za nemoten potek, legalnost in 
legitimnost volitev. Neizkušenost, tudi majhna nepozornost ali napaka lahko to ogrozi. Direktor 
in njegov pomočnik (trenutno pomočnica) opravljata odgovorno delo, ki je po svoji naravi zelo 
specifično. Poleg znanja so predvsem pomembne izkušnje, ki si jih lahko delavec pridobi zgolj 
z opravljanjem dela v daljšem časovnem obdobju. Naj omenim, da običajno posamezne volitve 
potekajo v razmiku štirih let.  

Ker direktor službe v letošnjem koledarskem letu izpolni pogoje za upokojitev, bi ponovno 
imenovanje pomenilo, da mu petletni mandat poteče leta 2026. Kontinuiteto strokovnosti dela 
bi v tem primeru po njegovi upokojitvi lahko zagotovila pomočnica direktorja. Ker pa tudi ona 



v istem letu izpolni pogoje za upokojitev, je pri zagotavljanju omenjene kontinuitete, temelječe 
na pridobljenih praktičnih znanjih, utemeljeno pričakovati težave.  

Rečeno enostavno, DVK mora zagotoviti, da je potem, ko se izprazni mesto direktorja oziroma 
pomočnika, dovolj časa, da se v delo kvalitetno vpelje novega delavca. Pridobitev znanj pa je 
zaradi specifike dela vezana na daljše časovno obdobje.  

Menim, da bi bilo zato v najboljšem interesu DVK, z vidika zagotavljanja kontinuitete 
strokovnosti delovanja službe in s tem minimiranja rizika povezanega s pomanjkanjem 
specifičnih strokovnih izkušenj, ki ga lahko upravičeno pričakujemo, da se sklep o ponovni 
izvolitvi zavrne in razpiše prosto delovno mesto. Kot naravnega naslednika sedanjega 
direktorja komisije vidim, glede na dosedanje delo in izkušnje, njegovo dolgoletno namestnico, 
ki bi potem na svoje mesto lahko uvedla novega delavca.« 

Na pripombo Draga Zadergala se pri isti točki doda besedilo, ki se glasi: 
 
»Član Drago Zadergal je podal predlog, da se o ponovnem imenovanju direktorja Službe  
DVK odloča čez teden ali dva na eni od prihodnjih sej, da bodo člani preučili možne rešitve  
kako zagotoviti kontinuiteto dela DVK, ker bosta tako direktor kot pomočnica direktorja ob  
koncu mandata direktorja izpolnila pogoje za upokojitev. 
 
SKLEP: Predlog se ne sprejme. 
 

ZA:  Kambič Zadergal,  

PROTI: Golob, Šuligoj, Pretnar, Dolenc 

IZLOČITEV:  / 

 
Na vprašanje člana Draga Zadergala direktorju, ali načrtuje kadrovske spremembe v službi  
DVK ter ali bo funkcijo direktorja službe DVK opravljal do konca mandata, torej do avgusta  
2026, je direktor Dušan Vučko odgovoril, da ne načrtuje nobenih kadrovskih sprememb v  
službi DVK ter da bo, če bo zdravstveno zmožen, funkcijo direktorja službe DVK, opravljal do  
izteka mandata, torej do avgusta 2026.« 
 
Na pripombo člana Miroslava Pretnarja se v točki 3. Predlog sklepa o imenovanju OVK 4004 
- Ivančna Gorica izid glasovanja popravi tako, da se pravilno glasi: 

ZA:  Golob, Šuligoj, Majhenič, Zadergal, Dolenc, Pogorelec 

PROTI: / 

IZLOČITEV: Miroslav Pretnar 

 



 
2. Predlog sklepa o imenovanju člana OVK 4003 - Grosuplje  
 

 
 
3. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika člana 3003 – Ljubljana Vič-

Rudnik 
 

 
4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika OVK 2001 Tolmin 



 

 
5. Predlog sklepa o razrešitvi namestnika tajnika VK 3000 Ljubljana Center 
 

 
 
6. Predlog sklepa o razrešitvi namestnice tajnice OVK 3003 Ljubljana Vič Rudnik 1 
 

 

 



 
 
7. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3005 Ljubljana 

Vič 3 

Sprejeti sklep: 

  

 

 
 
8. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3009 Ljubljana 

Šiška 2 
 

Sprejeti sklep: 

 

 

 
9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3011 Ljubljana 

Šiška 4 



 

Sprejeti sklep: 

 

 

 
10. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika VK 4000 

Ljubljana Bežigrad 
 

Sprejeti sklep: 

 

 

 
11. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 4010 

Domžale 
 

Sprejeti sklep: 

 

 



 
 
ZAPISALA:       Dušan Vučko 
Nina Mujagič       Direktor 
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