Na podlagi 7. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 ZDSve – UPB1) v zvezi z
določbami 27. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1) je
Državna volilna komisija na 30. seji dne 6.9.2007 sprejela

N A V O D I L O št. 1

za izvedbo volitev v državni svet

I.
1. Predsednik državnega zbora je razpisal splošne volitve v državni svet. Volitve predstavnikov
lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2007, volitve predstavnikov ostalih interesnih skupin
pa v četrtek, 22. novembra 2007. Za dan razpisa, s katerim prično teči roki za volilna opravila, se šteje
10. september 2007.

Po Ustavi Republike Slovenije ima državni svet 40 članov.

Sestavljajo ga:
 4 predstavniki delodajalcev,
 4 predstavniki delojemalcev,
 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti
 22 predstavnikov lokalnih skupnosti.

Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let.

2. Volitve članov državnega sveta ureja prvi del zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 –
ZDSve – UPB1) - v nadaljevanju ZDSve.

Glede vprašanj, ki z ZDSve niso posebej urejena, se primerno uporabljajo določbe zakona o
volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1) - v nadaljevanju ZVDZ.

Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa zakon o določitvi volilnih enot za
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92).

3. Volitve izvajajo volilni organi, imenovani po ZVDZ.

12. člen ZDSve posebej določa, da za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih
organizacijah skrbi Državna volilna komisija, za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih skupnosti
pa Državna volilna komisija in volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor.

4. Volitve članov državnega sveta so posredne.
Opravijo se s tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles.
Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij
(v nadaljevanju: elektorji).

Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Pri
tem morajo upoštevati kriterije o številu elektorjev, ki jih za različna področja določa ZDSve (24.
člen, 26. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen, 35. člen, 36. člen ter 40. člen).

Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji.

5. Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov lokalnih interesov predložijo občinski
sveti pristojnim volilnim komisijam volilnih enot najpozneje 22. oktobra 2007 do 24.00 ure.

Seznamu priložijo:

 pravila, na podlagi katerih so bili elektorji izvoljeni;
 zapisnik o seji občinskega sveta, na kateri so bili določeni elektorji.

Volilna komisija volilne enote preizkusi:

 ali imajo elektorji volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti;
 ali je število elektorjev enako ali manjše glede na kriterije, ki jih določa drugi odstavek 40.

člena ZDSve;
 ali so bili izvoljeni skladno s pravili občinskega sveta.

Na podlagi preizkusa volilna komisija odloči o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama. Odločbo vroči
županu občine.

V postopku preizkusa za določitev števila elektorjev volilne komisije volilnih enot uporabljajo
uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije o številu prebivalstva, ki jih je pridobila
Državna volilna komisija in so priloga tega navodila.

Pregled števila prebivalcev po podatkih iz prejšnjega odstavka ter najvišje dovoljeno število
izvoljenih predstavnikov v volilno telo, ki jih lahko izvoli predstavniški organ lokalne skupnosti,
glede na kriterije iz 40. člena ZDSve, s katerim se je seznanila Državna volilna komisija, se pošlje
tudi občinam.

6. Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov predložijo
interesne organizacije Državni volilni komisiji najpozneje do 23. oktobra 2007 do 24.00 ure.

Državna volilna komisija bo preizkusila vložene sezname in odločila o njihovi potrditvi oziroma
zavrnitvi.

7. Kandidature za člane državnega sveta se v istih rokih, kot veljajo za predložitev seznamov
elektorjev, predložijo pristojnim volilnim komisijam.

Vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika
lokalnih interesov. Število kandidatov, ki jih predloži posamezna interesna organizacija za izvolitev
predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet ni omejeno.

Kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata.
Soglasje je nepreklicno.

Kandidaturi priložijo:

 pravila, na podlagi katerih je bila določena kandidatura;
 zapisnik o seji organa, ki je določil kandidaturo.

8. Predsedniki volilnih komisij volilnih enot morajo najpozneje 6. novembra 2007 sklicati volilne
zbore volilnih teles za izvolitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki bodo 21.
novembra 2007.

Predsednik Državne volilne komisije mora najpozneje 7. novembra 2007 sklicati volilne zbore
volilnih teles za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov.

9. O poteku volilnega zbora bo Državna volilna komisija sprejela posebno navodilo.

II.

Stališča Državne volilne komisije v zvezi z uporabo posameznih določb ZDSve:

1. Uporaba kriterija za določitev števila elektorjev

ZDSve v 32., 33. in 36. členu določa kriterije, na podlagi katerih se izvoli določeno število elektorjev v
poklicnih organizacijah. Določba »število članov« se v postopku izvolitve elektorjev uporablja kot
število volivcev, torej kot število oseb, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost in so člani
organizacije, ki izvaja postopek izvolitve elektorjev. Organizacije torej ne izvolijo elektorjev glede na

število celotnega članstva, temveč samo glede na število članov, ki imajo posebno volilno pravico pri
volitvah v državni svet.

2. Uporaba določb tretjega odstavka 26. člena ZDSve

Državna volilna komisija je odločila, da se kot reprezentativni sindikat za območje države - ne glede
na določbe 8. člena zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) - štejejo tudi
reprezentativni sindikati v panogi, dejavnosti ali poklicu, ki niso združeni v zvezo oziroma
konfederacijo, če je tako odločeno z odločbo, ki je izdana na podlagi 10. člena zakona o
reprezentativnosti sindikatov s strani pristojnega ministrstva.

3. Pristojnost volilnih komisij volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor za izvedbo volitev
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet

Glede volitev predstavnikov lokalnih interesov je Državna volilna komisija ugotovila:



da volitve članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov, ki bodo 21. novembra
2007 izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o volitvah v državni zbor in da se v
postopku potrjevanja kandidatur ter v postopku ugotavljanja volilnih izidov in varstva volilne
pravice smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor;



da se število volilnih enot za volitve članov državnega sveta in njihovo območje ter sedeži
volilnih enot kot določa zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih
interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) bistveno razlikujejo od števila volilnih enot,
območij enot ter sedežev volilnih komisij volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, kot
jih določa zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št.
24/2005 – ZDVEDZ – UPB1);



da glede na pristojnosti volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter glede na
postopek varstva volilne pravice ni mogoče, da bi bile okrajne volilne komisije na sedežih
volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet v funkciji volilne
komisije volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet;



da je prišlo z uveljavitvijo zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list
RS, št. 108/2006 ZVODNO-UPB1) do nove teritorialne organiziranosti lokalne samouprave, in

sklenila:

A. Posamezne občine se razporedijo v volilne enote kot jih določa zakon o določitvi volilnih enot za
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet tako, da obsega volilna enota vse tiste
občine, ki so nastale na območju občin, ki jih našteva isti zakon.

B. Preizkus zakonitosti kandidatur, potrjevanje kandidatur, preizkus in potrditev seznama izvoljenih
predstavnikov v volilno telo ter druga opravila, ki jih izvaja volilna komisija volilne enote v
postopku volitev poslancev državnega zbora, izvajajo v postopku volitev članov državnega sveta predstavnikov lokalnih interesov, volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor.

C. Za volitve članov državnega sveta v posameznih volilnih enotah so pristojne:

a) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko,
Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri (sedež: Kranj) in 10., ki obsega
občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice),
volilna komisija prve (1.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Kranju;

b) za volitve članov državnega sveta v volilnih enota za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin (sedež: Tolmin),
12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter –
Vrtojba, Vipava in Renče – Vogrsko (sedež: Nova Gorica) in 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska
Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana), 18, ki obsega občine:
Koper, Izola in Piran (sedež: Koper), volilna komisija druge (2.) volilne enote za volitve poslancev, s
sedežem v Postojni;

c) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov
Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice (sedež: Ljubljana), 17, ki obsega

občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Vrhnika in Log Dragomer (sedež:
Logatec), volilna komisija tretje (3.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem LjubljanaCenter;

č) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica,
Mengeš, Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik), 21, ki obsega občine: Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje) in 22, ki obsega občine: Dobrepolje, Grosuplje,
Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica (sedež: Grosuplje),
volilna komisija četrte (4.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem Ljubljana-Bežigrad;

d) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje,
Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur
pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje), 6,
ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob
Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje) in 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem,
Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica,
Slovenj Gradec in Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec), volilna komisija pete (5.) volilne enote za
volitve poslancev, s sedežem v Celju;

e) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert (sedež:
Novo mesto), 15, ki obsega občine: Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj) in 20, ki obsega
občine: Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki (sedež: Krško), volilna komisija šeste (6.)
volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Novem mestu;

f) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Maribor, Miklavž na
Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: Maribor) in 4, ki obsega občine:
Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in
Poljčane (sedež: Slovenska Bistrica), volilna komisija sedme (7.) volilne enote za volitve poslancev,
s sedežem v Mariboru;

g) za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet številka 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm,

Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj), 8, ki obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja
Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Veržej, Apače, Središče ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v
Slovenskih Goricah (sedež: Ljutomer) in 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova,
Črenšovci, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana (sedež: Murska
Sobota), volilna komisija osme (8.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem na Ptuju;

III.

To navodilo se uporablja od 10. septembra 2007.

Številka: 10-3/00-03/07
Datum:

6.9.2007

Anton Gašper Frantar
PREDSEDNIK

