ZAPISNIK
1 . seje Državne volilne komisije
Kraj, čas:

Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54/IV, Ljubljana
12. 1. 2017 od 13.00 do 14.15 ure

Prisotni:

Anton Gašper Frantar, Peter Golob, dr. Franc Grad, mag. Milena
Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj, Drago Zadergal, Mitja
Šuligoj, Iztok Majhenič, Miroslav Pretnar, dr. Janez Pogorelec

Odsotni:

Dr. Saša Zagorc

Ostali prisotni:

Dušan Vučko, Dragana Kopčić (Služba državne volilne komisije)

Sejo je pričel in vodil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Anton Gašper Frantar.
Predlagan in sprejet je naslednji
DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja DVK in seznanitev s službo DVK ter njenim delovnim
področjem
2. Sklep o določitvi namestnikov članov DVK
3. Razno

Ad 1) Predstavitev delovanja Državne volilne komisije in seznanitev s službo DVK ter
njenim delovnim področjem
Predsednik DVK Anton Gašper Frantar (v nadaljevanju: predsednik) je po uvodnem
pozdravu članov in namestnikov članov DVK na kratko predstavil delo in interne akte DVK ter
med drugim poudaril, da so vprašanja, mnenja in predlogi tako članov DVK kot njihovih
namestnikov vedno dobrodošli.
Direktor službe DVK Dušan Vučko je predstavil službo DVK, njeno delovno področje ter
njene zaposlene. Hkrati je dodal, da je služba DVK pri svojem delu naletela na določena
vprašanja, ki jih bo potrebno predebatirati in razrešiti še pred predsedniškimi volitvami.
Ad 2) Sklep o določitvi namestnikov članov DVK
Predsednik je pojasnil, da Državni zbor s Sklepom o imenovanju predsednika in članov
Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov ni poimensko določil kateri namestnik
člana nadomešča posameznega člana, zaradi česar se mora DVK dogovoriti o tem, kateri
namestnik člana bo na sejah nadomeščal posameznega odsotnega člana.
Po razpravi je bil sprejet naslednji:
Sklep: DVK sprejme sklep o nadomeščanju člana DVK v predlaganem besedilu, pri čemer
posameznega člana DVK nadomešča:

1. dr. Franc Grad, član
2. mag. Milena Pečovnik, članica

-

-

3. mag. Nina Brumen, članica

dr. Saša Zagorc, namestnik/ca člana

Mitja Šuligoj, namestnik/ca člana
-

dr. Janez Pogorelec, namestnik/ca člana

4. Ksenija Vencelj, članica

-

Miroslav Pretnar, namestnik/ca člana

5. Drago Zadergal, član

-

Iztok Majhenič, namestnik/ca člana

Seja je bila zaključena ob 14.15 uri.

ZAPISALA:
Dragana Kopčić
svetovalka direktorja službe komisije

Dušan Vučko
direktor

