Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05–ZDSve–UPB1 in
95/11- Odločba US ) je Državna volilna komisija na 99. seji 8. novembra 2012 sprejela

NAVODILO
o poteku volilnih zborov za volitve članov državnega sveta
I.
(1) V sredo 21. 11. 2012 in v četrtek 22. 11. 2012 potekajo volilni zbori za volitve članov
državnega sveta.
(2) Volilne zbore za volitve predstavnikov lokalnih interesov skličejo predsedniki volilnih
komisij volilnih enot, volilne zbore za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov pa
predsednik Državne volilne komisije.
II.
Volilni zbor se izvede po naslednjem postopku:
1. Volilni zbor prične predstavnik sklicatelja.
2. Volilni zbor se obvesti o poteku zbora.
3. Najprej se kandidati, če želijo, lahko predstavijo, in sicer z največ petminutnim nagovorom;
predstavitev ni namenjena polemikam ali vprašanjem elektorjev, temveč samo osebni
predstavitvi. Če se prijavi za predstavitev več kandidatov, se predstavljajo po vrstnem
redu v seznamu kandidatov.
4. Med predstavljanjem se na podlagi oddanih potrdil ali na podlagi liste prisotnosti ugotovi,
koliko elektorjev je prisotnih in ali je volilni zbor sklepčen;
Po določbah drugega odstavka 17. člena Zakona o državnem svetu je volilni zbor
sklepčen, če je na volilnem zboru navzoča večina vseh članov volilnega telesa (večina
elektorjev).Če so bili posamezniki predlagani za elektorje s strani več interesnih
organizacij, se za ugotavljanje sklepčnosti in za glasovanje upoštevajo samo enkrat.
5. Če volilni zbor ni sklepčen, predstavnik sklicatelja obvesti navzoče, da bo nov volilni zbor
opravljen v naslednjih sedmih dnevih.
6. Če je volilni zbor sklepčen, sledi izvolitev tričlanskega volilnega odbora; predstavnik
sklicatelja pozove prisotne elektorje, da predlagajo člane volilnega odbora ali pa na
podlagi seznama elektorjev predhodno pripravi predlog izmed elektorjev; v primeru, če je
elektor tudi kandidat, o katerem se glasuje, ne more biti član volilnega odbora;
7. Po izvolitvi se pozove volilni odbor, da prične z glasovanjem. Volilni odbor:
a) najprej prevzame glasovnice in volilni imenik (tj. seznam elektorjev)
b) nato volilni odbor poziva volivce po seznamu, da pristopijo, se podpišejo v volilni
imenik in prevzamejo glasovnico;

c) potem, ko je volivec glasoval, odda glasovnico v skrinjico;
8. Ko so glasovali vsi elektorji, volilni odbor razglasi, da je glasovanje končano, odpre
skrinjico, ugotovi izid, napiše zapisnik in razglasi izid glasovanja ter izid volitev in zaključi
delo volilnega zbora. Gradivo preda na mestu samem predstavniku volilne komisije,
skupaj z zapisnikom.
Če še niso glasovali vsi elektorji, vpisani v seznam, volilni odbor razglasi - potem ko je
pristopil zadnji volivec - da bo čez 5 minut končal z glasovanjem; po 5 minutah volilni
odbor razglasi, da je glasovanje končano in prične se ugotavljati izid glasovanja.
Če na izid vpliva enako število glasov, potrebnih za izvolitev, se opravi žreb (drugi
odstavek 21. člena Zakona o državnem svetu).
9. Stroške elektorjev krijejo organizacije oziroma lokalne skupnosti, ki so jih izvolile, če je
tako določeno z njihovimi pravili.
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