Katalog informacij javnega značaja
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:

Državna volilna komisija
Služba komisije

Odgovorna uradna oseba:

Dušan Vučko, direktor

Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga

http://www.dvk-rs.si

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:

20.8.2012
20.5.2016

Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani http://www.dvk-rs.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Državna volilna komisija ima svojo službo. Služba državne volilne komisije opravlja
organa:
strokovne, administrativne in tehnične naloge za državno volilno komisijo. V okviru
teh nalog služba komisije:opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske,
administrativne in tehnične naloge za izvajanje nalog državne volilne komisije;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot
Organigram službe komisije

opravlja strokovne in administrativne naloge na področju priprave in
poteka sej državne volilne komisije in njenih delovnih teles, mednarodne
dejavnosti in protokola;
opravlja strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem državne
volilne komisije z drugimi državnimi organi in organizacijami;
opravlja analitične naloge za državno volilno komisijo;
izvršuje sklepe državne volilne komisije in odredbe predsednika državne
volilne komisije,
daje državni volilni komisiji predloge mnenj k predlogom zakonov in
drugim predpisom, ki urejajo področje volitev in referendumov;
zagotavlja javnost dela državne volilne komisije v skladu s poslovnikom
državne volilne komisije.

Službo komisije vodi direktor, ki ga imenuje državna volilna komisija.
/
Dušan Vučko, direktor
Nina Mujagič, pomočnica direktorja
Dragana Kopčić, svetovalka direktorja
Virginie Kožar, finančnica I
Nika Lončar, glavna računovodkinja
Silvija Kostadinovski, tajnica

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Dušan Vučko, direktor
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
Služba komisije
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
tel.: 01/432-20-02
e-mail: gp.dvk@dvk-rs.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,
lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Register predpisov RS
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o volitvah v državni zbor,
- Zakon o volitvah predsednika republike,
- Zakon o državnem svetu,
- Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor,
- Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet,
- Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o evidenci volilne pravice,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi.
- Zakon o ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij.
Predpisi EU
• Evropski register predpisov
2.d Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Državna volilna komisija:
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb Zakona o volitvah v
državni zbor, ki se nanašajo na volilne postopke,
2) usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in
daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona ter nadzoruje njihovo
delo,
3) predpiše obrazce za izvrševanje zakona,
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne
pogoje za izvedbo volilnih opravil,
5) objavlja izide volitev v državni zbor,
6) izdaja potrdila o izvolitvi,
7) ugotavlja, katere liste kandidatov so na ravni države prejele štiri ali več
odstotkov glasov, oddanih za vse liste,
8) skrbi za izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih
Republike Slovenije,
9) organizira izobraževanje za člane drugih volilnih organov,
10) opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni s področja izvedbe volitev ali
referendumov.
2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
- metapodatkovni opis podatkovnih zbirk
2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
- Dokumentni sistem za podporo pisarniškem poslovanju (SPIS)

- Enotni računovodski sistem MFRAC
- Upravna statistika
2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo
Informacije o organizaciji, pristojnostih, načinu dela, odločitve in akti Državne
razčlenjenemu opisu delovnega
volilne komisije so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije
področja organa
(http://www.dvk-rs.si/).

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov  Dostop preko spleta
informacij:
Preko spletnega mesta Državne volilne komisije: http://www.dvk-rs.si/
 Elektronski dostop
V elektronski obliki po elektronski pošti gp.dvk@dvk-rs.si
 Fizični dostop
- pošiljanje po pošti;
- posredovanje informacij po telefonu;
- na zgoščenkah (CD-jih);
- na sedežu Državne volilne komisije (Slovenska 54, 1000 Ljubljana) vsak delavnik
od 9.00 do 15.00 ure.
 Dostop za ljudi s posebnimi potrebami
Spletna stran Državne volilne komisije je izdelana v skladu s 15. členom Uredbe
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:
- možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički,
- na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava
črk).
Opis delnega dostopa:
- v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK

STROŠKOVNIK IZ 17. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Državna volilna komisija lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov
povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja.

5.NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Deset najpogosteje zahtevanih
Sedeži volilnih komisij volilnih enot
informacij
Sedeži okrajnih volilnih komisij
Sedeži volišč
Kontaktni podatki volilnih komisij volilnih enot
Kontaktni podatki volilnih komisij okrajnih volilnih enot
Podatki o voliščih, ki so invalidom dostopna
Podatki o voliščih, na katerih glasujejo izseljenci
Podatki o voliščih, ki so opremljena z glasovalno napravo
Podatki o številu zaposlenih v službi DVK
Podatki o članih DVK
Dušan Vučko
direktor

