Številka: 040-29/2022-5
Datum: 14. 4. 2022

ZAPISNIK
27. seje Državne volilne komisije
Kraj, čas:
Prisotni:
Odsotni:
Ostali prisotni:

Protokolarni objekt Brdo pri Kranju, 14. 4. 2022, med 13. in 15. uro.
Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc,
Drago Zadergal, Terezija Trupi, Iztok Majhenič in Ivana Grgić
Brigita Domjan Pavlin, dr. Janez Pogorelec, Ksenija Vencelj
Dušan Vučko, Kristina Klinc, Tina Hrastnik (Služba državne volilne komisije)

Sejo je vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob.
Za sejo je bil predlagan naslednji:
DNEVNI RED:
1. Predlog zapisnika 26. seje Državne volilne komisije
2. Predlog navodila volilnim odborom, za izvedbo glasovanja na domu, v zvezi s
preprečevanjem širjenja okužb Covid-19
3. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev državnih volilnih komisij drugih
držav – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Latvija
4. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev Progressive International
5. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev West Support Inc.
6. Razno
Predlagana je bila naslednja razširitev dnevnega reda:
6. Pritožbo oziroma dopis stranke SDS, ki se nanaša na umestitev logotipa na glasovnico
7. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Madrid
8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (DKP Moskva)
9. Predlog za izdajo potrdila zaupniku liste kandidatov na Veleposlaništvu Republike Slovenije
v Buenos Airesu
Točka »Razno« postane 10. točka dnevnega reda.
K dnevnemu redu
Sprejet je bil naslednji
Dnevni red:
1. Predlog zapisnika 26. seje Državne volilne komisije
2. Predlog navodila volilnim odborom, za izvedbo glasovanja na domu, v zvezi s
preprečevanjem širjenja okužb Covid-19
3. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev državnih volilnih komisij drugih
držav – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Latvija
4. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev Progressive International
5. Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev West Support Inc.
6. Pritožba oziroma dopis stranke SDS, ki se nanaša na umestitev logotipa na glasovnico
7. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Madrid

8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (DKP Moskva)
9. Predlog za izdajo potrdila zaupniku liste kandidatov na Veleposlaništvu Republike Slovenije
v Buenos Airesu
10. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K 1. točki: Predlog zapisnika 26. seje Državne volilne komisije
Sprejeti sklep:
Sprejme in potrdi se zapisnik 26. seje Državne volilne komisije.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K 2. točki: Predlog navodila volilnim odborom za izvedbo glasovanja na domu v zvezi s
preprečevanjem širjenja okužb Covid-19
Na predlog dr. Kambiča se v navodilu v 1. in 5. točki I. poglavja Navodila pred »tipa II R« doda beseda
»vsaj« ter v točki 1. za besedilom »tip II R« se doda besedilo »Masko tipa II R je treba zamenjati vsaki
2 uri, če gre za masko višje kakovosti, kot izhaja iz 2. točke tega Navodila.«.
Sprejet sklep:
Sprejme se navodila volilnim odborom za izvedbo glasovanja na domu v zvezi s preprečevanjem
širjenja okužb Covid-19.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
Dodatno k 2. točki:
Direktor službe dodatno predlaga, da se Navodilo Državne volilne komisije, številka 041-5/2022-18, z
dne 24. 3. 2022, šteje kot priporočilo. In sicer zato, ker se je v veljavo stopil Odlok o spremembah Odloka
o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ne
določa več obvezne uporabe zaščitnih mask.
Po razpravi so članice in člani soglašali, da se odločanje o predlogu sklepa preloži in da Služba DVK
pozove NIJZ, da pregleda sprejete ukrepe in poda svoje mnenje.
K 3. točki: Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev državnim volilnim
komisijam drugih držav – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Latvija
Predsednik pred obravnavo te točke dnevnega reda pojasni, da so dodatno, po sklicu seje, prišli še
predlogi za opazovalce iz Makedonije in Gruzije.

Sprejeti sklep:
Državna volilna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Pravilnik o
opazovalcih, zato se izda akreditacija za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v
državni zbor 24. 4. 2022 naslednjim predstavnikom in predstavnicam volilnih komisij:
I. Državna volilna komisija Republike Hrvaške:
1. Vesna Fabijančić - Križanić, podpredsednica,
2. Ivana Belec, članica,
3. Slaven Hojski, član,
4. Albina Rosandić, generalna sekretarka in
5. Branka Ćorić, svetovalka predsednika.
II. Centralna volilna komisija Republike Kosovo:
1. Kreshnik Radoniqi, predsednik,
2. Sami Kurteshi, član,
3. Arianit Elshani, član,
4. Rifat Krasniç, član in
5. Burim Ahmetaj, izvršni direktor Republike Kosovo.
III. Centralna volilna komisija Bosne in Hercegovine:
1. dr. Irena Hadžiabdić, članica,
2. Jovan Kalaba, član in
3. Vlado Rogić, član.
IV. Centralna volilna komisija Latvije
1. Kristīne Bērziņa, predsednica in
2. Sanita Raupa, vodja Službe.
V. Državna volilna komisija Severne Makedonije:
1. Ditmire Shehu, podpredsednica,
2. Krenar, Lloga, komisar,
3. Mergim Shabani, sekretar in
4. Bastri Redjepi, sekretar.
VI. Center za reforme in izobraževanje volilnih sistemov, Centralna volilna komisija Gruzije:
1. Natia Zaalishvili, direktorica.
2. Zurab Gugunishvili in
3. Tsotne Zabakhidze.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K 4. točki: Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev Progressive International
Sprejeti sklep:
Državna volilna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Pravilnik o
opazovalcih, zato se izda akreditacija za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v
državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, naslednjim predstavnikom Progressive International:
1. Pawel Wargan in
2. David Adlersztein.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /

K 5. točki: Predlog sklepa o izdaji akreditacije za opazovanje volitev West Support Inc.
Sprejeti sklep:
Državna volilna komisija ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa Pravilnik o
opazovalcih, zato se izda akreditacija za opazovanje rednih volitev poslank in poslancev v
državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, naslednjim predstavnikom in predstavnicam West Support Inc.:
1. Andrii Ovsiienko,
2. Mykyta Kozyrenko,
3. Yana Kolesnikova,
4. Mohamed Kadah in
5. Rama Mamo.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K 6. točki: Pritožba oziroma dopis stranke SDS, ki se nanaša na umestitev logotipa na glasovnico
Direktor Službe DVK je uvodoma pojasnil, da je bila leta 2014 na glasovnicah pri logotipih sredinska
poravnava, leta 2018 pa leva poravnava. Na nobeni glasovnici doslej niso bili znaki enako veliki. Pove,
da sklep o določitvi glasovnice, ki ga je sprejela Državna volilna komisija (DVK) soglasno pred začetkom
volilnih opravil, ne vsebuje določbe, kam in kako se postavi logotip. Tudi ves tekst na glasovnici je levo
poravnan, razen zaporednih številk, ki so na sredini. Predlagal je, da se v bodoče v sklepu o določitvi in
vsebini glasovnice določi pozicijo. Pojasnil je, da če se poveča logotip, se poveča tako v širino, kot v
dolžino in višino, do kam pa lahko povečava gre, pa je omejeno z okvirčkom na glasovnici. Povedal je,
da bo treba poravnavo določiti za v bodoče, takšno odločitev bo morala sprejeti DVK, sam pa s sredinsko
poravnavo nima težav. Pojasnil je še, da ponovno tiskanje v tem trenutku ni mogoče. Gre za več kot
milijon sedemsto tisoč glasovnic ponovnega tiska, potrebovali pa bi tudi soglasje ostalih strank. Povedal
je, da pričakuje in predlaga, da ali bo komisija danes sprejela neko usmeritev ali sklep, da se liste, znaki
list kandidatov, v prostor na glasovnici, določijo na sredino, in bo Služba to upoštevala pri prvem sklepu
o določitvi in vsebini glasovnice na vseh volitvah, ki vsebujejo znak. Povedal je še, da so za volitve v
državni zbor 2022 oblikovalci določili levo poravnavo, pogledali so zadnjo glasovnico iz leta 2018 in šteli,
da je v redu, poleg tega pa nihče, ki je gledal in potrjeval glasovnice, ni opozoril na poravnavo. Pojasnil
je še, da je bistvena razlika, če je na glasovnici znak, ki ni registriran od politične stranke, ali pa če je
postavitev pravilnega znaka na sredini ali levi. Ponovno je apeliral, da DVK danes ali na eni prihodnjih
sej dopolni sklep, ki določa obliko in vsebino glasovnice. Glede odgovora na elektronsko sporočilo
predstavnika liste SDS, ki je podal ugovor glede postavitve logotipov strank, je direktor pojasnil, da je
predmetni e-mail predstavnika liste spregledal.
Drago Zadergal je pojasnil, da je predstavnik liste SDS, torej tisti, ki ima legitimiteto, da podaja ugovore
na glasovnico, že v petek dopoldan poslal dopis, da želi, da je na glasovnici sredinska poravnava. Na
ta ugovor ni bilo nobene reakcije, niti odgovora, da to ni mogoče, sporočilo je bilo ignorirano. Pojasni,
da je znak zelo pomemben, če ne bi bil, ga zakon ne bi določal, gre za razpoznavnost stranke. Pojasnil
je, da je smisel sredinske poravnave v tem, da če so logotipi različni, je med njimi manjša vizualna
razlika. Povedal je, da so predstavniki list, ki so edini legitimirani za podajanje ugovora na te zadeve,
dobili v pregled vzorec glasovnice v petek zjutraj, tik pred tiskom glasovnic, za odgovor so imeli pol ure
časa. Izpostavil je še, da je šlo v njihovem primeru za ignoriranje predstavnika liste, ki je podal svoje
mnenje. Izpostavil je vprašanje, zakaj predstavniki list političnih strank nimajo prednosti oziroma vsaj
zakaj niso v istem položaju kot pa člani DVK. Njemu osebno bi bilo logično, da bi se moralo poslati tudi
predstavnikom list. Že takrat, ko je bil ta specimen narejen, bi se moralo, pa se ni. Oni so imeli možnost
ugovora na nove znake ali pa na karkoli drugega pol ure v petek zjutraj. In očitno se njihovih mailov
sploh ni spremljalo, ko so to odgovarjali, če je Služba DVK šele danes ugotovila, da je bil ta mail poslan.
Tako, kot je recimo Nova Slovenija uspela zamenjati logotip, ne ve, zakaj ne bi bilo to omogočeno tudi
drugim listam, kjer nimajo članov notri. Oziroma jih imajo ampak imajo tudi predstavnika liste. Izpostavil

je vprašanje, kdo odloča o tem, kakšna poravnava bo, kdo je dal odobritev, da so znaki na glasovnici
levo poravnani, ne pa sredinsko.
Predsednik DVK pojasni, da rednega pravnega sredstva ali kakršnegakoli drugega pravnega sredstva
zoper obliko glasovnice ni. DVK je tista, ki je sprejela sklep, kakšna je glasovnica.
Dr. Marko Kambič je v razpravi izpostavil, da vidi dva problema, ugovor je sestavljen iz dveh delov, in
sicer se prvi del nanaša na Službo DVK oz. na direktorja, da ni reagiral na zahtevo predstavnika liste,
drugi del problema pa je vsebinsko vprašanje, kako naj bodo poravnavani logotipi. Povedal je, da ne
gre za vprašanje estetike, kot je bilo slišati s strani direktorja in predsednika. Dopis oziroma zahteva
stranke SDS ne govori o estetiki, ampak govori o tistem, kar je po njegovem mnenju bistveno, in sicer,
da takšna postavitev glasovnice očitno vizualno preferira stranke, ki imajo daljše logotipe in s tem naredi
eno stranko bolj prepoznavno od druge. Se pravi ne, ali je kaj lepše ali grše, ampak gre za vsebino.
Meni, da se mora DVK o tem pogovarjati. Sam se strinja, da je sredinska poravnava tista, ki na nek
način skuša izničiti ravno to, kar pride do izraza pri poravnavi levo, da nekateri logotipi izstopajo, drugi
pa ne. Izpostavi tudi stranko SD. Strinja se, da navodilo ni vsebovalo načina postavitve logotipov
političnih strank, tudi formalnega ugovora na to, predsedniku zaupa, da ni, pravnega sredstva. Postavil
je vprašanje, ali je to še mogoče popraviti ter ali je mogoče, da bi se člani poenotili glede tega, da je
pravzaprav, ne z vidika estetike, ampak z vidika vsebine, boljše, da gre za centralno poravnavo. Če se
lahko tukaj poenotijo, potem meni, da ne more biti več nobenega dvoma, da naj to velja za vse naslednje
volitve. Poleg tega je treba ugotoviti, da z vidika trenutnih volitev rešitev ni najboljša in ali se da kaj
narediti, da se to popravi. Po njegovem mnenju bi bilo korektno, da se da predlagatelju te zahteve
vendarle da odgovor.
Drago Zadergal je vprašal, kakšne so možnosti, da gredo glasovnice še enkrat v tisk.
Direktor Službe DVK je pojasnil, da v tem trenutku ponovni tisk glasovnic ni možen, saj izvajalec ne
more dobiti niti papirja. Namreč glasovnice niso tiskane na navadnem papirju, papir ima posebne
zahteve v skladu s sklepom DVK iz leta 2012 in je zaščiten. Poleg tega bi ponoven tisk vseh glasovnic
predstavljal izredno velik strošek. Izpostavil je tudi problem že poslanih glasovnic v tujino. Pojasnil je še,
da tudi javne objave na časopisnem papirju zaradi kakšne manjše napake ni mogoče ponovno tiskati,
ker podizvajalec glavnega izvajalca na trgu ne dobi časopisnega papirja. Takšna situacija na trgu je
posledica drugih okoliščin. Povedal je , da se strinja s predlogom dr. Kambiča, da DVK sprejme odločitev
glede postavitve in je tudi sam apeliral, da DVK sprejme sklep, da se znak stranke postavlja na sredini,
če je tako soglasje. In da to Služba DVK upošteva pri sklepih.
V razpravi je Mitja Šuligoj povedal, da se strinja s tem, da se v bodoče sprejme neko odločitev glede
poravnave logotipov na glasovnici, da so določijo neki standardi, ki bi veljali za vse volitve.
Takšno stališče pa je podprla tudi Ivana Grgić.
Zaključno predsednik DVK predlaga, da DVK na eni od naslednjih sej obravnava to temo in da se
natančno določijo kriteriji, na podlagi katerih se bo sprejemalo sklep, ne samo postavitev znaka, določiti
bo treba vse.
Dr. Kambič na koncu pove, da je zanj pomembno, da so se člani izjasnili, da je centralna poravnava
bolj primerna.
V okviru te točke DVK ni sprejela posebnega sklepa.
K 7. točki: Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP
Madrid
Sprejeti sklep:

V volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bo 24. 4. 2022, na
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Madridu se:
1. razreši člana Mitjo Jerota in se namesto njega imenuje članica Ana Presker,
2. razreši namestnika člana Andreja Drakslerja in se namesto njega imenuje Mitja Jerot.

Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
IZLOČITEV: /
K 8. točki: Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi volišč na sedežih diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije (DKP Moskva)
Sklep je predlagan kot posledica intenzivnih pogovorov z Ministrstvom za zunanje zadeve in Pošto
Slovenije, da bi se volilno gradivo lahko dostavilo na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvo.
Direktor Službe DVK pojasni, da se je našla rešitev, da bo s kurirsko diplomatsko pošto volilni imenik in
volilno gradivo dostavljeno z letalom s kurirjem v Moskvo, kjer bo kurir počakal, da se glasovanje izvede,
nato pa se bo volilno gradivo preko kurirja prineslo nazaj v Ljubljano na DVK.
Sprejet sklep:
V Sklepu o določitvi volišč na sedežih diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike
Slovenije, številka: 042-5/2022-6, z dne 10. 2. 2022, se doda nova 31. alineja, ki se glasi: »D-32:
Veleposlaništvo RS v Moskvi«.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
K 9. točki: Predlog za izdajo potrdila zaupniku liste kandidatov na Veleposlaništvu Republike
Slovenije v Buenos Airesu
Sprejeti sklep: Damian Ahlin, rojen 1.8.1973, se določi za zaupnika liste kandidatov Slovenske
demokratske stranke – SDS, na volišču, ki bo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Buenos Airesu
za volitve v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022. Damianu Ahlinu se za ta namen izda potrdilo.
Izid glasovanja: Soglasno
ZA: Golob, dr. Kambič, Šuligoj, Pretnar, Dolenc, Zadergal
PROTI: /
IZLOČITEV: /
K 10. točki: Razno
a) napaka v javni objavi
Terezija trupi obvesti člane DVK, da je v javni objavi za VE 2000 - Postojna na drugi strani glasovnica
za VO 2001 - Tolmin, vendar meni, da to na odločitev volivcev ne bo imelo vpliva. Direktor pojasni, da
je bil s tem seznanjen in se opravičil v imenu tistega, ki je storil napako, te napake pa se žal ne da
odpraviti.
b) srečanje s predstavniki Državnih volilih komisij drugih držav

Direktor pojasni, da se bo organiziralo srečanje oz. delovna večerja za člane in predstavnike Državnih
volilnih komisij drugih držav, ki so se najavile ter pozval vse člane, da se srečanja udeležijo in to
pravočasno sporočijo Službi DVK.

c) vprašanja dr. Kambiča:
-

Ali je Služba DVK preverila, če kdo od kandidatov kandidira na dveh ali več listah, kdaj je služba
to naredila in ali bi morala o tem poročati DVK? Ali je v preteklih letih Služba o tem poročala
DVK?

Direktor Službe DVK pojasni, da je bila za to zadolžena kolegica Nina Mujagić, ki je odsotna. Pojasni,
da z njene strani ni bil obveščen, da bi kdo kandidiral na dveh ali več listah, prav tako to ni bilo
ugotovljeno iz sistema za podporo. Verjame, da je Nina to naredila. V preteklih letih Služba DVK o tem
ni poročala DVK.
-

Ali je Služba DVK preverila, če so kandidati morda člani volilnih organov, ali bi morala o tem
podati poročilo DVK?

Direktor pojasni, da je bilo v zadnjem času veliko menjav članov volilnih organov, da pa sicer sklep ni
potreben, ker funkcija preneha v skladu z zakonom.
- Ali bi morala DVK odločati o obliki in vsebini glasovnice za poslance narodnih skupnosti?
Direktor pojasni, da to drži, je pa glasovnica oblikovana na podoben način, kot je bila oblikovana v
preteklosti, DVK pa posebej ni odločala o tem.
- Ali se poslance manjšin voli tudi na DKP in ostalih voliščih?
Direktor Službe DVK pojasni, da se ta pravica nosi s seboj, ne glede na to, kje se glasuje.
- Ali so v vsaki volilni enoti objavljeni tudi kandidati za predstavnika narodnih manjšin?
Direktor Službe DVK pojasni, da bi moral preveriti, da pa na dvojezičnem območju sigurno, kolikor ve,
pa na drugih voliščih in v tujini ne.
-

Ali bi bilo treba dati navodila okrajnim volilnim komisijam v zvezi z izvedbo glasovanja
(predčasno je že v torek), ali imajo kakšne usmeritve kako ravnati?

Direktor Službe DVK pojasni, da zaenkrat nima podatkov, da bi bile kakšne težave z izvedbo. Danes je
skoordiniral z Ljubljano. Pojasni, da je preveril, ali je Nina Mujagić to postorila, pa žal tega ni. Pojasni,
da zapisnik za predčasno glasovanje izdelajo in je enak kot leta 2018. Prav tako so dobili navodila za
EVP od Ministrstva za notranje zadeve. Če bo kdo imel težave, pa jim bo Služba DVK nudila strokovno
pomoč.
-

Kako je z volitvami na DKP, ali so dobili kakšna navodila?

Direktor Službe DVK pojasni, da za delo volilnih odborov na DKP veljajo navodila za delo volilnih
odborov, informacije, kaj morajo narediti z volilnim gradivom, pa bodo dobili pravočasno.
-

Kako gleda na to, da bo volilno gradivo dostavljeno šele v petek, ko upravne enote delajo do
13. ure, ali bodo zmogli prevzeti volilno gradivo, ker je v torek že predčasno glasovanje?

Direktor Službe DVK pojasni, da so obveščeni, da morajo zgotoviti dežurstvo, kontaktne podatke imajo,
treba pa bo počakati na dostavo volilnega gradiva. Da prihaja do takšnih situacij, pa je posledica drugih
dejavnikov, sam je naročil poročilo, da se bo vedelo, zakaj je do tega zamika prišlo. Dodatno pa izpostavi
tudi zelo neugoden datum določitve dneva glasovanja.
-

Glede na izjave na tiskovni konferenci vpraša, kako je z delom glasovnic, ki še ni šel v prenos,
pove, da je sam poslal e-pošto vsem članom, v kateri je izrazil skrb, če to ni prepozno, danes

se je njegova skrb okrepila. Ali lahko utemeljeno pričakujemo, da bodo ti ljudje v tujini pošto
dobili in da bodo lahko pošto do nedelje tudi oddali?
Direktor Službe DVK pojasni, da je bilo v primerjavi z letom 2018 zamika 36 ur. Natančno pojasni, koliko
pošte je šlo v prenos. Pojasni, da bodo, kar se tiče službe, danes oddane zadnje pošiljke volilnega
gradiva za zdomce, te pošiljke pa imajo sledilno številko, bilo je pa tudi 295 osebnih prevzemov volilnega
gradiva. Odredil je tudi, da se pošta na okrajne volilne komisije - za prevzem - pošlje z DHL, da bo jutri
tam, da jo bodo lahko prevzeli volivci, ki gredo na dopust. Izpostavi tudi težave v zakonodaji, roki so
kratki. Predlagal je, da se po volitvah pripravi predloge za spremembo zakonodaje. Rok za vlaganje
kandidatur bi moral biti določen na 45 dni pred glasovanjem in da se volilna kampanja začne za potrjene
kandidate, ne pa za hipotetične kandidate.
Dr. Kambič pove, da je te pomisleke izpostavil, ker sam ne želi prevzemati odgovornosti za delo
direktorja Službe DVK in zaposlenih.
Ob 14:46 uri so sejo zapustili Miroslav Pretnar, Ivana Grgić in Terezija Trupi.
Ob 14:55 uri sejo zapustil Mitja Šuligoj.
Predsednik ob 14:55 opozori, da komisija ni več sklepčna.
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.
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