Številka: 020-03-7/2020/1
Ljubljana, 11. 5. 2020
OPOMNIK ZA
VOLITVE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA TER
PREDSEDNIKOV, PODPREDSEDNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ DRŽAVNEGA
SVETA OB POLOVICI VI. MANDATA DRŽAVNEGA SVETA
Ustava Republike Slovenije v drugem odstavku 98. člena določa, da se člani
Državnega sveta volijo za dobo petih let, 78. člen Poslovnika Državnega sveta
(PoDS) pa nadalje določa, da se predsednik in podpredsednik Državnega sveta,
predsedniki, podpredsedniki in člani komisij volijo za dobo dveh let in pol ter so lahko
na to funkcijo ponovno izvoljeni.
Konstitutivna oziroma prva seja šestega sklica Državnega sveta je bila 12.
decembra 2017. Na tej seji so bili izvoljeni predsednik Državnega sveta ter
predsednik in člani Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta.
Predsedniki, podpredsedniki ter člani komisij Državnega sveta so bili izvoljeni na 2.
redni seji Državnega sveta 21. decembra 2017.
Podpredsednik državnega sveta je bil izvoljen na 7. seji Državnega sveta 16. maja
2018.
V skladu z določbo 78. člena PoDS se polovica mandata izteče 12. junija 2020, zato
mora Državni svet pričeti s postopki za (ponovno) izvolitev državnih svetnikov na
navedene funkcije.
Začetek mandata sedanje sestave Državnega sveta: 12. december 2017
Polovica mandata Državnega sveta: 12. junij 2020
Datum volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob polovici VI. mandata
Državnega sveta: 10. junij 20201.
SKLIC SEJE, V OKVIRU KATERE SE IZVEDE VOLITVE
Sejo Državnega sveta, na kateri se ob polovici mandata voli predsednika in
podpredsednika Državnega sveta ter predsednike, podpredsednike ter člane komisij
Državnega sveta, skliče predsednik Državnega sveta.
Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik Državnega sveta po
posvetovanju s Kolegijem Državnega sveta.
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Redna seja Državnega sveta, v skladu s Terminskim programom dela Državnega sveta 2020.

V kolikor predsednik Državnega sveta seje ne skliče na lastno pobudo, jo mora
sklicati:
 po sklepu Državnega sveta,
 na zahtevo komisije,
 na zahtevo interesne skupine ali
 na zahtevo osmih državnih svetnikov.
Dodatna informacija o načinu izvedbe seje:
Seje Državnega sveta 10. junija 2020, v okviru katere bodo izvedene volitve
predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov
in članov komisij Državnega sveta ob polovici VI. mandata Državnega sveta, ne bo
možno izvesti na daljavo, saj postopki v zvezi z volitvami predsednika in
podpredsednika Državnega sveta predvidevajo tajno glasovanje. Slednje je možno
izvesti le na podlagi osebne prisotnosti državnih svetnic in svetnikov v prostoru, v
katerem bo potekala seja. Pri tem bo poskrbljeno za najvišjo možno stopnjo zaščite
zdravja državnih svetnic in svetnikov z vidika možne okužbe s COVID-19.
VODENJE SEJE
 Sejo Državnega sveta do točke, v okviru katere se odloča o izvolitvi predsednika
Državnega sveta, vodi trenutni predsednik Državnega sveta. Med navedeno točko
vodenje seje prevzame podpredsednik Državnega sveta oziroma, če je ta odsoten
ali če odkloni, državni svetnik, ki ga določi predsednik Državnega sveta. Če to ni
možno, državnega svetnika, ki bo vodil sejo, določi Državni svet (10. člen v
povezavi s prvim odstavkom 34. člena PoDS).
VOLITVE PREDSEDNIKA IN PODPREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA
Kandidatura:



Kandidata za predsednika in podpredsednika Državnega sveta predlaga skupina
najmanj osmih državnih svetnikov ali interesna skupina (prvi odstavek 80. člena
PoDS).
Kandidat za predsednika ali podpredsednika Državnega sveta mora predložiti
izjavo, da soglaša s kandidaturo.

Glasovanje:
 Državni svet izvoli predsednika in podpredsednika Državnega sveta s tajnim
glasovanjem (tretji odstavek 78. člena PoDS).
 Kandidat za predsednika in podpredsednika državnega sveta je izvoljen, če zanj
glasuje večina vseh državnih svetnikov (drugi odstavek 80. člena PoDS).
DODATNO POJASNILO: ne glede na to, da nadomestne volitve za predstavnika
lokalnih interesov, ki bo v Državnem svetu nadomestil Franca Kanglerja, ki mu je
13. marca 2020 prenehal mandat državnega svetnika, še niso bili izvedene, večino
vseh državnih svetnikov še vedno predstavlja 21 glasov.
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Če je za predsednika in podpredsednika državnega sveta predlaganih več
kandidatov, državni svetniki glasujejo z glasovnicami tako, da obkrožijo številko
pred imenom kandidata, za katerega glasujejo (prvi odstavek 81. člena PoDS).



Če je predlaganih več kandidatov, pa noben kandidat pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi drugi krog glasovanja (drugi odstavek 81. člena
PoDS).
V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila največje število
glasov (drugi odstavek 81. člena PoDS).
Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom (drugi odstavek 81. člena PoDS).
Na glasovnici se pri drugem glasovanju kandidata navede po vrstnem redu glede
na število glasov, dobljenih pri prvem glasovanju. Če sta dobila enako število
glasov, se vrstni red določi z žrebom (tretji odstavek 81. člena PoDS).



Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem glasovanju
nihče od kandidatov za posamezno funkcijo ne dobi potrebne večine, se ponovi
kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga
kandidatur (četrti odstavek 81. člena PoDS).

Tajno glasovanje:


Državni svetniki tajno glasujejo z glasovnicami. Za vsako glasovanje služba
državnega sveta natisne 40 glasovnic (prvi odstavek 57. člena PoDS).



Tajno glasovanje vodi odbor, ki ga sestavljajo predsedujoči in štirje na seji
izvoljeni državni svetniki, ki so predstavniki ostalih interesnih skupin
(prvi odstavek 58. člena PoDS).



Tajno glasovanje državni svetniki opravijo v prostoru, kjer poteka seja. V ta
prostor v času izvedbe glasovanja nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri
izvedbi glasovanja (drugi odstavek 58. člena PoDS).



Ko je glasovanje končano, odbor v posebnem prostoru ugotovi izid glasovanja. V
ta prostor nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri ugotavljanju izida
glasovanja in sestavljanju zapisnika (prvi odstavek 59. člena PoDS).



Predsedujoči objavi izid glasovanja na seji Državnega sveta (tretji odstavek 59.
člena PoDS).

OBRAZCI, POVEZANI S PRIPRAVO NA
PODPREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA

VOLITVE

PREDSEDNIKA

IN

V Službi Državnega sveta bodo vsem državnim svetnicam in svetnikom na voljo
naslednji obrazci, povezani z volitvami ob polovici VI. mandata Državnega sveta:
- Obrazec za vložitev predloga kandidata/-ke za predsednika/-co Državnega sveta,
ki ga poda skupina državnih svetnikov,
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- Obrazec za vložitev predloga kandidata/-ke za podpredsednika/-co Državnega
sveta, ki ga poda skupina državnih svetnikov,
- Obrazec izjave o soglasju kandidata/-ke za predsednika/-co Državnega sveta in
- Obrazec izjave o soglasju kandidata/-ke za podpredsednika/-co Državnega sveta.
Kontaktna oseba: Tjaša Krenn (tjasa.krenn@ds-rs.si, tel. 01 478 97 99 oziroma 031
527 910).
VOLITVE PREDSEDNIKOV,
DRŽAVNEGA SVETA

PODPREDSEDNIKOV

IN

ČLANOV

KOMISIJ

Kandidatura:
 Komisije se voli v celoti po kandidatnih listah. Na vsaki kandidatni listi mora biti
poleg kandidata za predsednika in podpredsednika komisije še toliko kandidatov,
kolikor članov komisije se voli (prvi odstavek 83. člena Poslovnika Državnega
sveta).
 Kandidatne liste za komisije pripravi predsednik po posvetovanju s kolegijem na
podlagi izkazanega interesa državnega svetnika (drugi odstavek 83. člena
Poslovnika Državnega sveta).
Na podlagi dosedanje prakse posamezni državni svetnik zgoraj navedeni interes
izrazi na seji interesne skupine, ki se jo skliče z namenom priprave na volitve (več
o tem v podpoglavju Časovnica in postopki za predložitev kandidatnih list za
komisije in usklajevanje na seji/-ah Kolegija Državnega sveta v nadaljevanju
opomnika).
 Ob določitvi števila članov v vseh komisijah, ki pripadajo posamezni interesni
skupini, je treba praviloma upoštevati velikost interesne skupine. Ob določitvi
števila mest posamezne interesne skupine v posamezni komisiji je potrebno
upoštevati razmerje med številom članov posamezne interesne skupine. Vsaki
interesni skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsaki komisiji. Če katera
od interesnih skupin ni zastopana v kateri od komisij, lahko pooblasti predstavnika
katere od drugih interesnih skupin, da jo predstavlja v tej komisiji (tretji odstavek
83. člena Poslovnika Državnega sveta).
 Interesni skupini lahko, ne glede na njeno velikost, pripada več članov v
posamezni komisiji, če je delovno področje komisije v pretežni meri vezano na
področje, ki ga predstavlja interesna skupina (četrti odstavek 83. člena Poslovnika
Državnega sveta).


Na podlagi dogovora na 38. seji Kolegija Državnega sveta 2. junija 2015 je bila
vzpostavljena praksa, da državni svetniki niso člani več kot dveh komisij, pri čemer
članstvo v Mandatno-imunitetni komisiji ne šteje v navedeno kvoto, saj ima
navedena komisija drugačno sestavo in vsebino dela kot ostale komisije.
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Časovnica in postopki za predložitev kandidatnih list za komisije in
usklajevanje na seji(ah) Kolegija Državnega sveta:
 Interesne skupine v zvezi s pripravo na volitve predsednika in podpredsednika
Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega
sveta ob polovici VI. mandata Državnega sveta v obliki stališča najkasneje do
petka, 22. maja 2020:
i. Podajo morebitne že znane predloge kandidata/-ke za predsednika/-co ali
podpredsednika/-co Državnega sveta v skladu s prvim odstavkom 80. člena
Poslovnika Državnega sveta.
ii. Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Poslovnika Državnega sveta v povezavi
z drugim odstavkom 83. člena Poslovnika Državnega sveta podajo morebitne
predloge za predsednike, podpredsednike komisij Državnega sveta ter
morebitno spremembo članstva državnih svetnic in svetnikov v posamezni
komisiji Državnega sveta oziroma sporočijo, da v okviru interesne skupine ni
željá po spremembi obstoječega članstva v posamezni komisiji Državnega
sveta ali glede zasedbe predsedniških in podpredsedniških mest v posamezni
komisiji Državnega sveta.
iii. V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Poslovnika Državnega sveta podajo
predlog za člana volilnega odbora Državnega sveta za izvedbo tajnih volitev
predsednika in podpredsednika Državnega sveta ob polovici VI. mandata
Državnega sveta.
iv. Po želji pooblastijo predstavnika interesne skupine za morebitno usklajevanje z
vodji ostalih interesnih skupin v zvezi s sestavo predloga kandidatnih list za
komisije ali druga usklajevanja, povezana z volitvami ob prvi polovici VI.
mandata Državnega sveta. Glede na dosedanjo prakso, se praviloma za
morebitna usklajevanja pooblasti vodjo interesne skupine, lahko se sprejme tudi
drugačno odločitev.
 Na podlagi prejetih predlogov interesnih skupin bo predsednik Državnega sveta v
skladu z drugim odstavkom 83. člena PoDS pripravil osnutek predloga kandidatnih
list za komisije Državnega sveta, o katerem se bo v skladu z drugim odstavkom
83. člena PoDS posvetoval s Kolegijem Državnega sveta (predvidena seja v
sredo, 27. maja 2020, ob 14. uri).
 V primeru izkazanega interesa po dodatnih usklajevanjih, bo lahko Kolegij
Državnega sveta o tem odločal tudi še v sredo, 3. junija 2020, ob 14. uri, ko je že v
osnovi predvideno, da se sestane zaradi posvetovanja o predlogu dnevnega reda
junijske seje Državnega sveta.
Glasovanje:
 Predsednike, podpredsednike in člane komisij voli Državni svet na predlog
interesnih skupin z javnim glasovanjem (četrti odstavek 78. člena PoDS).
 Če kandidatna lista pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se postopek volitev
ponovi (peti odstavek 83. člena PoDS).
Priloga:
- Sestava komisij Državnega sveta v prvi polovici VI. mandata Državnega sveta
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PRILOGA
SESTAVA KOMISIJ V PRVI POLOVICI VI. MANDATA DRŽAVNEGA SVETA
(na dan 11. 5. 2020)
Mandatno-imunitetna komisija (5 članov):
predsednik: Franci Rokavec
podpredsednica: Lidija Jerkič
člani:
1. Igor Antauer
2. dr. Branka Kalenić Ramšak
3. Cvetko Zupančič
Komisija za državno ureditev (9 članov):
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani:
1. Bojan Kekec
2. Bojan Kontič
3. Marjan Maučec
4. Milan Ozimič
5. Bojana Potočan
6. Branimir Štrukelj
7. ______________2
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (12 članov):
predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer
člani:
1. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Samer Khalil
3. Bojana Potočan
4. mag. Peter Požun
5. mag. Miroslav Ribič
6. Branko Šumenjak
7. Davorin Terčon
8. mag. Igor Velov
9. Bogomir Vnučec
10. ____________3

2

Franc Kangler, ki mu je funkcija državnega svetnika prenehala 13. 3. 2020, je bil do navedenega trenutka član
član Komisije za državno ureditev.
3
Franc Kangler, ki mu je funkcija državnega svetnika prenehala 13. 3. 2020, je bil do navedenega trenutka član
Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.
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PRILOGA
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (13 članov):
predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Tomaž Horvat
člani:
1. Franc Golob
2. Mitja Gorenšček
3. Danijel Kastelic
4. Oskar Komac
5. Alojz Kovšca
6. Srečko Ocvirk
7. Boris Popovič
8. Jože Smole
9. Dušan Strnad
10. Branko Tomažič
11. mag. Marko Zidanšek
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport (10 članov):
predsednik: Branimir Štrukelj
podpredsednik: Bojan Režun
člani:
1. Dejan Crnek
2. Rajko Fajt
3. dr. Matjaž Gams
4. Tone Hrovat
5. dr. Branka Kalenić Ramšak
6. Janoš Kern
7. mag. Miroslav Ribič
8. Matjaž Švagan
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (10 članov):
predsednik: mag. Peter Požun
podpredsednik: Danijel Kastelic
člani:
1. Igor Antauer
2. dr. Matjaž Gams
3. Mitja Gorenšček
4. Tomaž Horvat
5. Lidija Jerkič
6. Alojz Kovšca
7. Ladislav Rožič
8. Jože Smole
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PRILOGA
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (17 članov):
predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil
člani:
1. Dejan Crnek
2. Franc Golob
3. Janoš Kern
4. Oskar Komac
5. Bojan Kontič
6. Milan Ozimič
7. Boris Popovič
8. Bojan Režun
9. Franci Rokavec
10. Branko Šumenjak
11. Matjaž Švagan
12. Davorin Terčon
13. mag. Igor Velov
14. Bogomir Vnučec
15. Cvetko Zupančič
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (8 članov):
predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič
člani:
1. Tone Hrovat
2. mag. Marija Lah
3. Marjan Maučec
4. Srečko Ocvirk
5. Franci Rokavec
6. Ladislav Rožič
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