
 
 
Številka: 040-33/2022-4 
Datum:    22. 4. 2022 
 

 
Z A P I S N I K 

31. seje Državne volilne komisije 
 
Kraj, čas:              Sejna soba Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV, ob 16. uri 
Prisotni:  Peter Golob, dr. Marko Kambič, Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc, 

Drago Zadergal, dr. Janez Pogorelec,  Ksenija Vencelj, Terezija Trupi  
Odsotni:    Brigita Domjan Pavlin, 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. Problematika dostave volilnega gradiva na DKP Buenos Aires, Washington in Canberra 
2. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Vatikan 
3. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Bruselj 
4. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Berlin 
5. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Trst 
6. Razno  

 
I. 

 
K dnevnemu redu  
 
Sprejet je bil naslednji  
 
Dnevni red:  
1. Problematika dostave volilnega gradiva na DKP Buenos Aires, Washington in Canberra 
2. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Vatikan 
3. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Bruselj 
4. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Berlin 
5. Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP Trst 
6. Razno  
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

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

 
 

II. 
 
K 1. točki:  Problematika dostave volilnega gradiva na DKP Buenos Aires, Washington in 

Canberra 
 
Povzetek razprave: 
Na začetku razprave je direktor Službe DVK pojasnil, da so nas iz Veleposlaništev Republike Slovenije 
v Buenos Airesu, Washingtonu in Canberri obvestili, da niso prejeli volilnega gradiva za izvedbo 



glasovanja na volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022. Pove, da je za Washington in Canberro še 
možnost, da gradivo prejmejo pravočasno, na Veleposlaništvu v Buenos Airesu pa so prejeli že vse 4 
pakete, ki pa so bili poškodovani in prepakirani v druge škatle, tako da praktično ni več možnosti, da bi 
dobili manjkajoče glasovnice.  
 
Član Drago Zadergal opozori, da bi bilo dobro, da se okrajne volilne komisije opozori, da se lahko na 
voliščih znajdejo te glasovnice, ki so bile namenjene za veleposlaništvo.  
 
Član dr. Marko Kambič je izpostavil vprašanje, ali obstaja dolžnost obvestiti pristojne organe pregona v 
zvezi z dogodkom glede glasovnic, ki so bile odposlane na Veleposlaništvo RS v Buenos Aires in tja 
niso bile dostavljene, pošiljka pa je bila prepakirana in poškodovana. V iskanju rešitve predstavi 
možnost, da bi se na veleposlaništva poslale glasovnice v pdf obliki, vendar bi morali pri tem zagotoviti 
ustrezne varnostne protokole, poleg tega pa bi morali zahtevati, da na veleposlaništvu te glasovnice, z 
žigom veleposlaništva, ožigosa pooblaščena oseba. Pri tem pa izpostavi vprašanje, kaj se bo zgodilo v 
primeru, če bi te glasovnice, ki so bile odposlane, nato vendarle prispele na veleposlaništvo.  
 
Dr. Kambič predlaga, da se v sklepu v preambuli doda, da je takšna rešitev s pošiljanjem pdf glasovnic 
rešitev, ki je bila sprejeta v skrajni sili, z namenom, da se zagotovi uresničitev ustavno zagotovljene 
volilne pravice. Predlaga, da se v sklepu zapiše tudi, da se glede poškodovanih pošiljk ter neprejetih 
glasovnic na veleposlaništvu poda kazensko ovadbo oz. obvesti pristojne organe pregona.  
 
V razpravi, v kateri so sodelovali tudi predsednik in ostali člani ter namestniki, so bila izoblikovana 
izhodišča za končni sklep, člani pa so soglašali, da predsednik DVK pripravi končno besedilo sklepa, ki 
se jim pošlje v potrditev.  
 
Na podlagi predloga predsednika DVK so člani soglašali s sklepom v naslednjem besedilu:  
 
Državna volilna komisija je na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) po razpravi in ob 
ugotovitvi, da na določena volišča na diplomatsko konzularnih predstavništvih RS v  Buenos 
Airesu, Canberri, Madridu in Washingtonu niso prispele vse poslane glasovnice, v izjemnih 
okoliščinah nepravočasne dostave glasovnic oziroma njihove morebitne odtujitve in z namenom 
zagotovitve volilne pravice tam glasujočih volivcev, na 31. seji dne 22. 4. 2022 sprejela naslednji 

 
SKLEP 

 
1. Na voliščih na diplomatsko konzularnih predstavništvih (DKP), kamor glasovnice niso bile 
dostavljene, se glasovanje izvede tako, da se na DKP elektronsko posreduje predlogo glasovnice 
v PDF formatu, z nazivom »NADOMESTNA GLASOVNICA«. Predlogo nadomestne glasovnice na 
DKP posreduje Služba DVK.  
 
2. Nadomestne glasovnice se uporabijo v primeru, če volilni odbor ne prejme manjkajočih 
glasovnic za posamezni volilni okraj najkasneje dve uri pred odprtjem volišča. 
 
 
3. Volilni odbor v zapisniku o delu volilnega odbora ugotovi, za katere volilne okraje je uporabil 
nadomestne glasovnice.  
 
4. Volilni odbor natisne nadomestne glasovnice največ v številu volivcev za posamezni volilni 
okraj na DKP, ki jim ga sporoči Služba DVK skupaj s posredovanjem nadomestne glasovnice.  
 
5. Na nadomestne glasovnice pooblaščena oseba veleposlaništva odtisne uradni žig DKP v za 
to namenjen prostor na dnu glasovnice. Pri odtisu žiga na nadomestno glasovnico mora 
pooblaščena oseba paziti, da je žig odtisnjen v enakem položaju. Za potrditev nadomestnih 
glasovnic je potrebno uporabiti le en žig in ga odtisniti ter označiti v zapisniku. Nadomestna 
glasovnica brez tega žiga ni veljavna. 
 
6. Po zaključku glasovanja volilni odbor pod opombami zapisnika navede skupno število 
uporabljenih nadomestnih glasovnic.  
 



7. Služba DVK o tem sklepu obvesti vse volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije, 
z navodilom, da morajo biti pri ugotavljanju izida glasovanja posebej pozorne na glasovnice, ki 
se uporabljajo za glasovanje na DKP (z žigom zgoraj na sredini).  
 
8. Državna volilna komisija (DVK) bo zoper neznanega storilca naznanila sum storitve kaznivega 
dejanja v zvezi s posegom v poštno pošiljko z glasovnicami za volitve v državni zbor, ki bodo 
24. 4. 2022, in odtujitve dela vsebine, ki je bila odposlana na Veleposlaništvo Republike Slovenije 
v Argentini (Buenos Aires). 
 
 
K 2. točki:  Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP 

Vatikan 
 
Sprejet sklep:  
V volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem pri Svetem Sedežu (Vatikan) se: 
1. razreši člana Gregorja Franka in se namesto njega imenuje člana Aleksandra Urbasa, 
2. razreši namestnico člana Jernejo Kanduser Tkalec in se namesto nje imenuje Sergejo Urbas.  
 
Izid glasovanja: Soglasno  

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

 
 
K 3. točki:  Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP 

Bruselj 
 
Sprejeti sklep:  
V volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Bruslju se razreši namestnika člana Tiborja 
Šukljeta in se namesto njega imenuje namestnico člana Matejo Blaj.  
 
Izid glasovanja: Soglasno 

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

 
 
K 4. točki:  Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP 

Berlin 
 
Sprejet sklep:  
V volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Berlinu se: 
1. razreši namestnika predsednice Gorana Križa in se namesto njega imenuje namestnico 

predsednice Valentino Vengust, 
2.  razreši namestnika članice Matjaža Pinterja in se namesto njega imenuje namestnico članice 

Amando Soldo.  
 
Izid glasovanja: Soglasno 

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

 
 
K 5. točki:   Predlog sklepa o spremembi sklepa o imenovanju članov volilnega odbora na DKP 

Trst 
 
Sprejeti sklep:   
V volilni odbor za izvedbo glasovanja na rednih volitvah v državni zbor, ki bodo 24. 4. 2022, na 
Veleposlaništvu Republike Slovenije s sedežem v Trstu se: 



1. za namestnico predsednika imenuje Tjaša Viktorija Volk.  
 
Izid glasovanja: Soglasno 

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

 
 
K 6. točki: Razno  
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.10 uri. 
 
 
ZAPISALA:        Dušan Vučko 
Kristina Klinc                    direktor 
pomočnica direktorja za pravne zadeve 
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