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»Predlog«

STALIŠČE
Državna volilna komisija je glede opravljanje funkcije predsednika ali namestnika
predsednika v volilni komisiji po upokojitvi sodnika

sprejela:
1. Sodnik, ki preneha z opravljanjem sodniške službe, ne more več opravljati funkcije
predsednika ali namestnika predsednika volilne komisije in mu funkcija preneha
po zakonu.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljnjem besedilu: DVK) je od okrajne volilne komisije
prejela vprašanje o zamenjavi predsednice okrajne volilne komisije, ki se bo s 1. 7. 2017
upokojila. V zvezi s tem se je izpostavilo vprašanje o tem ali lahko sodnik po upokojitvi še
opravlja funkcijo predsednika oziroma namestnika volilne komisije, kadar je to pogoj, ki ga
določa Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 –
odločba US – v nadaljnjem besedilu ZVDZ).
2. ZVDZ v 23. členu določa, da so volilne komisije DVK, volilne komisije volilnih enot in
okrajne volilne komisije. ZVDZ za imenovanje predsednika in njegovega namestnika volilne
komisije določa posebne pogoje in sicer:
• za predsednika DVK in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega
sodišča (tretji odstavek, 32. člena ZVDZ)
• predsednik in namestnik predsednika volilne komisije volilne enote se imenujeta izmed
sodnikov (tretji odstavek, 33. člena ZVDZ) in
• predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov (tretji odstavek, 34.
člena ZVDZ)
4. V skladu z Zakonom o sodniški službi (ZSS) sodnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi
položaj, ki mu ga zagotavlja ustava, zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišča in ta
zakon. ZSS tudi določa, da je sodnik v službenem razmerju z Republiko Slovenijo.
Razlikovanje med sodniško službo in sodniško funkcijo je bilo vzpostavljeno z novelo ZSS-H
iz leta 2007. Namen spremembe je bil zagotoviti zadostno število sodnikov za odpravo
sodnih zaostankov s t.i. institutom »reaktiviranih sodnikov«, pri čemer bi lahko sodelovali tudi
upokojeni sodniki, ki bi bili pripravljeni opravljati sodniško funkcijo oz. službo do
dopolnjenega 70. leta starosti.
5. Ker na podlagi določb ZSS torej velja, da sodnik po upokojitvi obdrži funkcijo, preneha pa
mu sodniška služba in ker ZVDZ v zvezi s tem, namenoma določa, da se za položaj oz.
funkcijo predsednika in namestnika predsednika volilne komisije volilne enote in predsednika
okrajne volilne komisije imenujejo posamezniki izmed sodnikov, predvsem zaradi njihove
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visoke strokovne usposobljenosti in tudi samega položaja (neodvisnost sodnikov, trajnost
sodniške funkcije, nezdružljivosti sodniške funkcij) je Služba DVK za mnenje zaprosila
Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za pripravo in tolmačenje ZVDZ (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
B.
6. Ministrstvo je po posvetovanju z Ministrstvom za pravosodje in Službo vlade za
zakonodajo dne 28. 3. 2017 podalo svoje mnenje št. 041-4/2017/4, ki je priloga tega stališča.
7. Ministrstvo za javno upravo je v mnenju zapisalo, da je namen 34. člena ZVDZ 1, da se za
predsednika okrajne volilne komisije imenuje aktivnega sodnika oziroma, da funkcijo
predsednika okrajne volilne komisije lahko opravlja v času, ko hkrati opravlja sodniško
službo. Glede na dosedanjo prakso Državnega zbora, ki imenuje in razrešuje člane DVK in
glede na dosedanjo prakso DVK ministrstvo meni, da sodnik, ki preneha z opravljanjem
sodniške službe, ne more več opravljati funkcije predsednika okrajne volilne komisije, kar
velja tudi v primeru predsednika in namestnika predsednika volilne komisije volilne enote.

C.
8. Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi četrtega odstavka 37. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba
US) in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) v sestavi:
namestnik
predsednika
Peter
Golob
ter
člani
……………………………………………………………………………………. Sklep je sprejela
……………

Peter Golob
Namestnik predsednika
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Analogno tudi 33. člena ZVDZ.
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