
 
 
Številka: 040-31/2022-11 
Datum:   20. 4. 2022 
 

 
Z A P I S N I K 

29. seje Državne volilne komisije 
 
Kraj, čas:              Sejna soba Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV, ob 15. uri 
Prisotni:  Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc, 

Drago Zadergal, dr. Janez Pogorelec,   
Odsotni:    Brigita Domjan Pavlin, Ksenija Vencelj, Terezija Trupi, Iztok Majhenič in Ivana 

Grgić  
Ostali prisotni: 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. Seznanitev s potekom predčasnega glasovanja 
2. Seznanitev z dinamiko pošiljanja volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini  
3. Razno  
 
Sprejet je bil naslednji  
 
Dnevni red:  
 
1. Seznanitev s potekom predčasnega glasovanja 
2. Seznanitev z dinamiko pošiljanja volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini  
3. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

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

 
 
K 1. točki: Seznanitev s potekom predčasnega glasovanja 
 
Predstavi se potek predčasnega glasovanja. V razpravi je Drago Zadergal v zvezi s predčasnim 
glasovanjem ponovno opozoril na pravila glede »pečatenja« glasovalnih skrinjic in zapiranje vrat 
prostorov, kjer se hrani volilno gradivo. Izpostavil je, da je ob obisku volišč za predčasno glasovanje na 
Gospodarskem razstavišču opazil, da zadeve potekajo tekoče, opaženi pa so bili tudi agitatorji, ki se jih 
opozarja, da je agitacija prepovedana. V razpravi je direktor službe Dušan Vučko seznanil člane, da je 
glede agitacije na voliščih z dopisom opozoril Generalno policijsko upravo.  
 
Sprejeti sklep:  
Državna volilna komisija glede te točke dnevnega reda ni posebej odločala.   
 
 
K 2. točki: Seznanitev z dinamiko pošiljanja volilnega gradiva za glasovanje po pošti v tujini  
 
Direktor Službe DVK uvodoma predstavi dinamiko predaje volilnega gradiva v prenos Pošti Slovenije in 
tudi, kako je Pošta Slovenije dajala pošiljke naprej v prenos mednarodni pošti.  



 
Drago Zadergal je pojasnil, da pošta protokola ni spreminjala in da je pri teh volitvah prišlo do 4- 
dnevne zamude predaje volilnega gradiva pošti, zato je prosil za pojasnilo.  
 
Direktor Službe DVK je pojasnil, kako je bilo s potrjevanjem list, kdaj so bile te potrjene in da je prišlo 
tudi do začasne ustavitve tiska.  
 
Sprejeta sklepa: 
1.  Pozove se Pošto Slovenije, da preveri in pojasni, kam (v katere države) je šla večina poštnih 

pošiljk z volilnim gradivom, ki so bile iz Slovenije odposlane v soboto, 16. 4. 2022, in v torek, 
19. 4. 2022.  

2.  Služba posreduje članom Državne volilne komisije poročilo izvajalca Cetis d.d. 
 
Izid glasovanja: Soglasno 

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

 
 
K 3. točki: Razno  
 
a) Predsednik izpostavi dopise Zedinjene Slovenije in pritožbe, ki se nanašajo na to listo 

kandidatov.  
 
Sprejeti sklep: 
Služba Državne volilne komisije pripravi daljši odgovor, v katerem pojasni dokončnost in 
pravnomočnost ter kdaj lahko DVK odloča in posega v odločitve volilnih komisij volilnih enot.  
 
Izid glasovanja: Soglasno 

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

 
 
b) Problematika v zvezi s potrjevanjem znakov na listah kandidatov, ki je rezultirala v ustavitvi 

tiska in ponovnem tiskanju glasovnic ter odgovornost zaposlene/ih v Službi DVK.   
 
Opomba:  Seja je bila v tem delu zaprta za javnost, na poziv predsednika pa je pred obravnavo te točke 

sejo zapustil tudi direktor Službe DVK.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri. 
 
 
ZAPISALA:        Dušan Vučko 
Kristina Klinc                    direktor 
pomočnica direktorja za pravne zadeve  
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