Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1 in 95/11odločba US), v zvezi s 37. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1 in
54/07 – Odločba US ), je Državna volilna komisija na 94. seji 6. septembra 2012 sprejela
ROKOVNIK
za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta

Opomba:
ZDSve = Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1 in 95/11 – odločba US)
ZVDZ
= Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1 in 54/07 – Odločba US)
Odlok = Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12)
Posamezna volilna opravila za splošne volitve članov državnega sveta, ki so razpisane z Odlokom predsednika
državnega zbora ( Uradni list RS, št. 64/12), se izvedejo v naslednjih rokih:
____________________________________________________________________________________
Datum:10.9.2012
Dan: 1. dan

Opravilo:

ZDSve: 6. člen
Odlok

Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila.

____________________________________________________________________________________
Datum: 10.9. do 21.10.2012
Dan: 1-42. dan
ZDSve:14., 15., 40. in 41. člen
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)
Opravilo 1:

Občinski in mestni sveti izvedejo postopke izvolitve predstavnikov v volilno telo in predložijo
pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih predstavnikov.

Občinski in mestni sveti izvedejo postopke določitve kandidatov za člane državnega sveta predstavnike lokalnih interesov in pristojni volilni komisiji predložijo kandidature z osebnimi
podatki in pisnimi soglasji kandidatov.
____________________________________________________________________________________
Datum: 21.10.2012 do 24.00 ure
Opravilo 2:

Dan: 42. dan
ZDSve: 10., 14., 15., 40. in 41. člen
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)
Predstavniki lokalnih skupnosti predložijo pri volilnih komisijah volilnih enot za volitve poslancev
v državni zbor:
- sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov;
- kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov;
____________________________________________________________________________________
Opravilo:

____________________________________________________________________________________
Datum: 10.9. do 22.10.2012
Dan: 1. - 43. dan
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)
Opravilo 1:

ZDSve: 14. in 15. člen

Interesne organizacije izvedejo postopke izvolitve predstavnikov v
volilno telo za volitve
članov državnega sveta - predstavnika funkcionalnih interesov v skladu s svojimi pravili in Državni
volilni komisiji predložijo seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo.

Opravilo 2: Interesne organizacije izvedejo postopek določitve kandidatov za člana državnega sveta predstavnika funkcionalnih interesov v skladu s svojimi pravili in Državni volilni komisiji predložijo
kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov.
____________________________________________________________________________________
Datum: 22.10.2012 do 24.00 ure
Dan: 43. dan
ZDSve: 14., 25.,27., 33 in 37. člen
(najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja)
Opravilo: : Skrajni rok do katerega lahko interesne organizacije vložijo neposredno pri Državni volilni komisiji:
- seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo;
- kandidature za člane državnega sveta.
____________________________________________________________________________________
Datum: 2. november 2012
Dan: 53. dan
ZDSve: 12. ter 10. člen v zvezi z 59. členom ZVDZ
(najpozneje do 18. dne pred dnem glasovanja)
Volilna komisija volilne enote izda odločbe o potrditvi oziroma o zavrnitvi:
- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov;
- kandidature za člana državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov.
____________________________________________________________________________________
Datum: 3.11.2012
Opravilo:

Dan: 54. dan
ZDSve: 12. ter 10. člen v zvezi z 59. členom ZVDZ
(najpozneje do 18. dne pred dnem glasovanja)
Državna volilna komisija izda odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi:
- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnika funkcionalnih interesov;
- kandidature za člana državnega sveta - predstavnika funkcionalnih interesov.
____________________________________________________________________________________
Datum: 5. 11.2012
Opravilo:

Dan: 56. dan
ZDSve: 16. člen in 2. odstavek 18. člena
(najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja)
Opravilo 1: Pristojna volilna komisija sestavi seznam kandidatov za člane državnega sveta in ga pošlje
županu.
Opravilo 2: Predsedniki volilnih komisij volilnih enot skličejo volilne zbore volilnih teles za volitve predstavnikov
lokalnih interesov v državni svet. Vabilu priložijo seznam izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu
in seznam kandidatov.
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Datum: 6. 11.2012
Dan: 57. dan
ZDSve: 16. člen
(najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja)
Opravilo 1: Državna volilna komisija sestavi seznam kandidatov za člane državnega sveta in ga pošlje
predsedniku predstavniškega organa interesne organizacije.
Opravilo 2: Predsednik Državne volilne komisije skliče volilne zbore volilnih teles za izvolitev predstavnika
funkcionalnih interesov v državni svet. Vabilu priloži seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo
in seznam kandidatov.
____________________________________________________________________________________
Datum: 21.11.2012
Dan: 72. dan

Odlok

Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov v
državnem svetu.
____________________________________________________________________________________
Datum: 22.11.2012
Opravilo:

Dan: 73. dan

Odlok

Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta - predstavnika funkcionalnih
interesov.
____________________________________________________________________________________
Opravilo :

***
Dan: najpozneje 7 dni po sklicu volilnega zbora

ZDSve: 3. odst. 17. člena

Opravilo: Ponovitev volilnega zbora volilnega telesa.
====================================================================================
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