
 
 

 

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 



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 



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. 



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.  

 



 

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 

 



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. 



 

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 
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