
TEHNIČNA NAVODILA 
 
Na podlagi Zakona o državnem svetu (Ur. l. 100/2005), obvestilom Državne volilne komisije (v 
nadaljevanju DVK) in Navodili o poteku volilnih zborov za volitve članov državnega sveta z dne 
30.8.2022 (041-115/2022-4), vam za lažje razumevanje postopka pošiljamo praktična tehnična 
navodila za izvedbo postopka: 
 

1) SKLIC IN IZVEDBA SEJE UPRAVNEGA ODBORA  
(oziroma drugega organa s potrebnimi pooblastili) s točko dnevnega reda: 
 »Sprejem pravil o izvolitvi predstavnikov strokovnih delavcev ________________ 
(ime invalidske organizacije)____ s področja socialnega varstva v volilno telo za 
volitve članov državnega sveta, določitev kandidata za člana državnega sveta in 
imenovanje elektorjev.« 
Priloga 1: PRAVILA VOLITVE V DS 
 

2) SKLIC IN IZVEDBA SEJE POSEBNEGA VOLILNEGA TELESA. 
Priloga 2: Primer sklica posebnega volilnega telesa 
Opomba: Vsaka zainteresirana invalidska organizacija, ki združuje tudi strokovnjake s 
področja invalidskega/socialnega varstva, lahko v skladu z Zakonom o državnem svetu 
in točko 5.1. navodil Državne volilne komisije v volilno telo imenuje enega predstavnika 
= elektorja ne glede na število članov in enega na vsakih dopolnjenih sto (100) članov, 
ki opravljajo ustrezno poklicno dejavnost. 
Priloga 3: Primer zapisnika posebnega volilnega telesa 

 
3) OBRAZCI IN PRIMER IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV 

Priloga 4: izpolnjeno KADS7_05_soglasje_kandidata_VDSve 
Priloga 5: seznam KADS7_04_elektorji_VDSve_funkcionalni_interesi 
Priloga 5 PRIMER: Izpolnjen KADS7_04_elektorji_VDSve_funkcionalni_interesi  
Priloga 6: kandidatura KADS7_02_Kandidatura_VDSve_funkcionalni_interesi._doc 
Priloga 6 PRIMER: 
Izpolnjen__KADS7_02_Kandidatura_VDSve_funkcionalni_interesi._doc 
https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-svet-rs/volitve-drzavnega-
sveta-rs/volitve-v-drzavni-svet-2022/ 
 

4) POŠILJANJE DOKUMENTACIJE DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI: 
Dokumentacija se pošlje Državni volilni komisiji (Slovenska 54/IV, Ljubljana) kot 
sledi, najpozneje do 24.10.2022, DVK naproša, da se sezname izvoljenih predstavnikov 
v volilno telo in kandidate posreduje tudi v Excel tabeli na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si 
(Ko bo osnutek dostopen na spletnih straneh DVK vam ga bo NSIOS posredoval na vaš 
elektronski naslov) : 
 



- KANDIDATURA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA (PRILOGA 6) S PRILOGAMI: 
a) soglasje kandidata (Priloga 4) 
b) zapisnik o delu organa, ki je določil kandidaturo 
c) lista prisotnih na sestanku organa, ki je določil kandidaturo (v primeru, če 

podatki o udeležencih niso zajeti v zapisniku) 
d) potrdilo o vpisu v register organizacij (odločbo) 
e) pravila organizacije, po katerih je potekal postopek določitve kandidata  

 
- SEZNAM IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO (PRILOGA 5) S 

PRILOGAMI: 
a) zapisnik o delu organa, ki je izvolil elektorje 
b) lista prisotnih na sestanku organa, ki je izvolil elektorje (v primeru, če podatki 

o udeležencih niso navedeni v zapisniku) 
c) potrdilo o vpisu v register organizacij (odločbo) 
d) pravila interesne organizacije, po katerih je potekal postopek izvolitve 

elektorjev 
e) pisno izjavo (potrdilo) o številu oseb, ki jih je predlagatelj upošteval glede na 

kriterije za določitev števila elektorjev, ki jih določa Zakon o državnem svetu (v 
kolikor take ugotovitve ne vsebuje tudi zapisnik) 

 
5) Roki: 

Dokumentacijo je potrebno poslati Državni volilni komisiji najkasneje do 24. oktobra 
2022, vendar vas naprošamo, da vaše pravilno izpolnjene kandidature, pravilnike in 
zapisnike sej, nam v pregled posredujte na elektronski naslov info@nsios.si,  
najkasneje do 17.10.2022, teden dni pred oddajo dokumentacije na Državno volilno 
komisijo (v nadaljevanju DVK). 
24. oktober: SKRAJNI ROK za predložitev kandidature in seznama elektorjev Državni 
volilni komisiji 
3. november: DVK izda odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi (seznam izvoljenih 
predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov in 
kandidature za člane državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov) 
24. november: Volilni zbor (obvezna prisotnost vseh elektorjev) 
 
 
 

Splošna opomba: 
Postopek imenovanje kandidatov in elektorjev za volitve v državni svet je enak kot leta 2018 in 
si lahko pri tem pomagate z, oziroma uporabite tudi dokumentacijo, ki ste jo uporabljali tedaj. 
 
 


