
 
 

Številka: 040-15/2021-10 

Datum:    15. 7. 2021 

  

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

 

Kraj, čas:              Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana  

                   2. 6. 2021, od 15:30 do 17:20. ure  

 

Prisotni:  Peter Golob, Brigita Domjan Pavlin, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Mojca 

Dolenc, Miroslav Pretnar, Drago Zadergal, Terezija Trupi in Ivana Grgić.   

Odsotni:    dr. Janez Pogorelc, Ksenija Vencelj, Iztok Majhenič.    

Ostali prisotni: Dušan Vučko, Nina Mujagič, Silva Bratanič (Služba državne volilne 

komisije). 

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

DNEVNI RED: 

 

1. Predlog sklepa o spremembi točke 2.7. Navodila okrajnim volilnim komisijam in 

volilnim komisijam volilnih enot št. 042-1/2021-2, ki ga je Državna volilna komisija 

sprejela na 6. seji 28. 5. 2021. 

 

Seja je bila prvotno sklicana na dopisni način v skladu z 38. členom Poslovnika državne volilne 

komisije (Uradni list RS, št. 10/20). Na predlog člana dr. Marka Kambiča je bila, v skladu s 

prvim odstavkom 38. člena Poslovnika državne volilne komisije, opravljena redna seja. 

 

A. 

 

Določitev dnevnega reda 

 

Na predlog Službe DVK se je dnevni red razširil z naslednjimi točkami dnevnega reda:  

1. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 1001 – Jesenice, 

2. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3007 – Ljubljana – 

Center, 

3. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3010 – Ljubljana 

Šiška 3, 

4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 4000 - 

Ljubljana-Bežigrad, 

5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 1010- Kamnik, 

6. Razno. 

 

Sprejet je bil naslednji dnevi red:  

1. Predlog sklepa o spremembi točke 2.7. Navodila okrajnim volilnim komisijam in volilnim 

komisijam volilnih enot št. 042-1/2021-2, ki ga je Državna volilna komisija sprejela na 

6. seji 28. 5. 2021. 

2. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 1001 – Jesenice, 



3. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3007 – Ljubljana – 

Center, 

4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3010 – Ljubljana 

Šiška 3, 

5. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 4000 - 

Ljubljana-Bežigrad, 

6. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 1010- Kamnik. 

7. Razno 

 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

 

 

B.  

 

K 1. točki: Predlog sklepa o spremembi točke 2.7 in 9.1.1. navodila za OVK in VK 

 

Po razpravi v kateri so sodelovali dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc in Zadergal je bil 

sprejet naslednji sklep:  

 

1. V Navodilu za delo okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot št. 042-1/2021-2 

z dne 28. 5. 2021 se točka 2.7. spremeni tako, da se glasi:  

 

»2.7. OVK določi volišče za predčasno glasovanje, ki je na območju okrajne volilne komisije 

(tj. na območju volilnega okraja).«, 

 ter se doda nova točka 2.8, ki se glasi: 

»2.8. Če je sedež OVK izven območja okrajne volilne komisije, se volišče za predčasno 

glasovanje lahko določi na sedežu OVK. V primeru, da objekt, v katerem ima OVK svoj 

sedež, ni invalidom dostopen, se sedež volišča za predčasno glasovanje določi v 

objektu, ki je invalidom dostopen in je v bližini sedeža OVK. Obvestilo o sedežu volišča 

za predčasno glasovanje se objavi na sedežu OVK.«  

2. Točka 9.1.1. se spremeni tako, da se glasi:  

 

»9.1.1. Izid glasovanja na predčasnem glasovanju volilni odbor ugotavlja v nedeljo, dne 11. 7. 

2021 po 19.00 uri. OVK izid glasovanja na predčasnem glasovanju vpiše v informacijski 

sistem takoj, ko volilni odbor ugotovi izid glasovanja na tem volišču.«     

 

Na seji je bil podan in sprejet dodaten predlog sklepa, ki se glasi:   

 

1. Če je volišče za predčasno glasovanje v skladu s temi navodili v objektu, ki ni sedež OVK 

mora OVK zagotoviti varno hrambo volilnega gradiva za vsak dan predčasnega 

glasovanja. V ta namen OVK za vsak dan predčasnega glasovanja zagotovi: 

a. pred odprtjem volišča prazno volilno skrinjico, 

b. po zaprtju volišča prevzem volilne skrinjice z uporabljenimi glasovnicami in 

volilnimi imeniki, 

c. o hrambi in primopredaji volilnega gradiva je OVK dolžna voditi zapisnik. 

 

2. Služba DVK preveri ali so bila navodila, kot izhajajo iz točke 1. že sprejeta in če ne, bo 

podala predlog za dopolnitev navodil. 



 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

 

 

K točki 2: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 1001 – 

Jesenice 

 

Sprejeti sklep:  

V OVK 1001 - Jesenice se razreši dolžnosti namestnice tajnice Nina Vister in se za namestnico 

tajnice imenuje Barbara Glavič. 

 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

IZLOČITEV:  / 

 

 

K točki 3:  Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3007 – 

Ljubljana – center 

 

Sprejeti sklep:  

V OVK 3007 - Ljubljana Center se razreši dolžnosti namestnika tajnice Sanel Džombić in se 

za namestnico tajnice imenuje Irena Šega. 

 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

IZLOČITEV:  / 

 

 

K točki 4: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnika tajnika OVK 3010 – 

Ljubljana - Šiška 3 

 

Sprejeti sklep:  

V okrajni volilni komisiji 3010 Ljubljana Šiška 3 se razreši dolžnosti namestnice tajnice Nika 

Jakšič in se za namestnika tajnice imenuje Miha Veladžić. 

 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

IZLOČITEV:  / 

 

 

K točki 5: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju tajnika in namestnika tajnika OVK 

4000 – Ljubljana – Bežigrad 

 



Sprejeti sklep:  

V VKVE 4000  - Ljubljana Bežigrad se razreši dolžnosti tajnice Sandra Šeligo in dolžnosti 

namestnice tajnice Saša Krenčan ter se za tajnico imenuje Saša Krenčan in za namestnico 

tajnice Sandra Šeligo. 

 

Izid glasovanja:  

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

PROTI: / 

IZLOČITEV:  / 

 

 

K točki 6: Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana OVK 1010 -Kamnik 

 

Sprejeti sklep: 

V OVK 1010 - Kamnik se dolžnosti članice razreši Maša Arko in se za članico imenuje Nataša 

Mihalič. 

 

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

PROTI: / 

IZLOČITEV:  / 

 

 

K točki 7: Razno 

 

Direktor Službe DVK, Dušan Vučko, je seznanil člane o poteku izvedbe referenduma o ZV-1G. 

 

 

Zapisala:         

Silva Bratanič 

Višja svetovalka II     Dušan Vučko 

       Direktor 
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