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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

VOLITVAH POSLANK IN POSLANCEV 

(ZVolPP) 

- EPA 879 - II - prva obravnava 

Skupina poslancev - ZAKON O VOLITVAH POSLANK IN POSLANCEV - EPA 879 

Ljubljana, 15. marec 2000 z novim besedilom. 

Spodaj podpisani poslanci v skladu s sklepom sprejetim na Janez Janša, l.r. 
Komisiji za volilni sistem in ustavne spremembe zamenjujejo Franc Jazbec, l.r. 
vloženi Branko Kelemina, l.r. 

Rudolf Petan, l.r. 
Janez Mežan, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na 
pobudo pobudnikov in vlagateljev zahteve za razpis referenduma 
o volilnem sistemu za volitve v Državni zbor, na seji dne 8. oktobra 
1998 (U-l-12/97) ugotovilo, da "na podlagi Poročila Republiške 
volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o volilnem 
sistemu, ki je bil 8. decembra 1996, Ustavno sodišče (...) ugotavlja, 
da je bil na tem referendumu izglasovan predlog, vsebovan v 
referendumskem vprašanju, postavljenem na zahtevo 43.710 
volivk in volivcev". Hkrati je Ustavno sodišče tudi ugotovilo, da je 
"Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 
13/95 - odi. US, 38/96 in 43/96 - odi. US) v neskladju z ustavo, ker 
ne določa roka, v katerem mora Državni zbor po sprejemu 
predloga na predhodnem referendumu sprejeti zakon, s katerim 
uveljavi rešitev, sprejeto na referendumu". S tem v zvezi je 
Ustavno sodišče ocenilo, da "v primeru, da je referendum sprejet, 
predlog določene ureditve nekega vprašanja, ki se ureja z 
zakonom, Državni zbor takšno rešitev mora preliti v zakon" in da 
"Državni zbor z izpolnitvijo opisane obveznosti ne sme po 
nepotrebnem zavlačevati, temveč jo mora izpolniti v razumnem 
roku - v času, ki je nujno potreben za potek zakonodajnega 
postopka". 

8. decembra 1996 je bil torej izglasovan predlog, da se volilni 
sistem uredi drugače, kot je predlagano, in sicer tako: 

- da se bo v Sloveniji oblikovalo 88 volilnih okrajev na približno 
enako število volivcev, 

- da bo v vsakem volilnem okraju izvoljen en poslanec, 

- da bo za poslanca izvoljen kandidat, ki bo v svojem volilnem 
okraju prejel večino glasov vseh volivcev, ki bodo v tistem volilnem 
okraju glasovali, 

- da bosta v primeru, da v prvem krogu volitev noben izmed 
kandidatov ne bo dobil zahtevane večine glasov, kandidata z 
največ glasovi prišla v drugi krog volitev, v katerem bo izvoljen 
tisti, ki bo dobil več glasov. 

S predlaganim zakonom bomo zagotovili dosledno spoštovanje 
jasno izražene referendumske volje volivcev in odločbe 
Ustavnega sodišča. Določilo 90. člena ustave je nedvoumno: 
"Državni zbor je vezan na izid referenduma.". Ustavno sodišče je 
v 52. točki navedene odločbe posebej opozorilo da je "vezanost 
Državnega zbora na izid referenduma tako politična oziroma 
moralna, kot tudi pravna" in da "bi Državni zbor prekršil ustavno 
določilo o vezanosti v primeru, če bi sprejel zakon z vsebino, ki bi 
nasprotovala referendumski odločitvi, ravno tako pa bi prekršil to 
ustavno določilo tudi v primeru, če zakona, ki ureja materijo, o 
kateri se je odločalo na referendumu, sploh ne bi sprejel." 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon temelji na dvokrožnem večinskem volilnem 
sistemu in uveljavlja načelo, da so izvoljeni samo tisti kandidati, ki 
v svojem volilnem okraju prejmejo večino glasov vseh volivcev, 
ki so glasovali. Volivci v vsakem volilnem okraju izvolijo po enega 
poslanca, torej bo vsak volilni okraj imel v državnem zboru svojega 
predstavnika. Hkrati zakon tudi zagotavlja načelo, da se en 
poslanec voli na približno enako število volivcev. Pri oblikovanju 
volilnih okrajev se upošteva samo volivce, ki imajo v tem volilnem 
okraju stalno prebivališče. Število volivcev, ki imajo v posameznem 
volilnem okraju stalno prebivališče, sme praviloma odstopati za 
največ deset odstotkov v pozitivni oziroma negativni smeri od 
števila volivcev v idealnem volilnem okraju, ki se izračuna tako, 
da se število vseh volivcev, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno 
prebivališče, deli s številom volilnih okrajev (88). Razlike v številu 
volivcev, ki imajo v volilnem okraju stalno prebivališče, med 
posameznimi volilnimi okraji v nobenem primeru ne smejo biti 
večje od petindvajsetih odstotkov, računano od po številu volivcev 
največjega volilnega okraja. V primeru, da absolutna razlika 
preseže petindvajset odstotkov, se mora volilne okraje znova 
preoblikovati skladno z načeli in po postopku, ki jih določa ta 
zakon. 

Z uveljavitvijo tega zakona se v parlament torej ne bodo več volile 
predvsem politične stranke ampak konkretni ljudje, kar bo izvoljene 
poslance zavezovalo k bistveno večji odgovornosti do volivcev. 
Prav načelo bistveno večje odgovornosti poslancev do 
državljanov, ki ga prinaša dvokrožni večinski volilni sistem, želimo 
tudi poudariti z naslovom zakona. Ker proporcionalni volilni sistem 
(v nobeni različici - niti kot t. i. "kombinirani" volilni sistem) ne 
omogoča doslednega uveljavljanja prav te - osebne - 
odgovornosti poslancev do volivcev, ugled nosilca zakonodajne 
oblasti danes ni tak, kot bi si želeli. 

Predlog zakona prinaša tudi možnost uvedbe namestnika 
poslanca po francoskem zgledu. Ta možnost po našem predlogu 
dosledno sledi francoskemu modelu in je torej omejena izključno 
na primer smrti izvoljenega poslanca in na primer, ko poslanec 
nastopi s funkcijo poslanca nezdružljivo funkcijo, vendar le za 
čas opravljanja te funkcije. 

S sprejetjem zakona bi omogočili uresničevanje z ustavo 
zajamčene volilne pravice tudi tistim našim državljanom, ki so na 
dan volitev v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo. S 
predlaganim zakonom se ukinja pretirani formalizem za glasovanje 
naših državljanov v tujini in določajo časovni roki, ki so praktično 
uresničljivi. Sprejetje predlaganega zakona bi omogočilo tudi 
uresničitev določila o volitvah na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije. Volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev bi imenovala državna volilna komisija. 
Predlagani zakon omogoča predlaganje članov volilnih organov 
tudi društvom in drugim organizacijam, ki združujejo naše 
državljane v tujini oziroma Slovence po svetu. To demokratično 
določilo bo glasovanju in ugotovljenim izidom glasovanja na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih dalo bistveno večjo 
verodostojnost. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Predlagani zakon poenostavlja oziroma odpravlja posamezne 
postopke in tudi nekatere volilne organe - volilne komisije volilnih 
enot, zato bo za izvedbo volitev v tem delu mogoče predvideti 
manj stroškov. Dodaten strošek za proračun bo predstavljal drugi 
krog glasovanja, ki pa bo potreben le tam, kjer v prvem krogu ne 
bo izvoljen noben kandidat. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

"I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslanke in poslanci (v nadaljevanju "poslanci") državnega zbora 
se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih 
in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

2. člen 

Poslanci se volijo po volilnih okrajih. 

Poslanci se volijo po načelu, da se en poslanec voli na približno 
enako število volivcev. Pri oblikovanju volilnih okrajev se upošteva 
volivce, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni zbor 
vsaka po enega poslanca. 

3. člen 

Kolikor ta zakon nima posebnih določb za volitve poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se za te volitve 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve 
drugih poslancev. 

4. člen 

Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne praznike 
in druge dela proste dneve. 

Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo 
neposredno pri pristojnih organih. 

5. člen 

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur pred 
dnem glasovanja. 
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6. člen 13. člen 

Stroški za izvedbo volitev se krijejo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

II.VOLILNA PRAVICA 

7. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca ima državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in 
mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Pravico voliti uresničuje volivec v volilnem okraju, v katerem ima 
stalno prebivališče. 

Volivec, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, 
uresničuje volilno pravico v tistem volilnem okraju, v katerem je 
imel zadnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji sam ali eden 
od staršev. Če tega ni mogoče ugotoviti, volivec sam odloči, v 
katerem volilnem okraju bo uresničeval pravico voliti. 

8. člen 

Pravico voliti in biti voljen za poslanca italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti imajo pripadniki teh narodnih 
skupnosti, ki imajo volilno pravico. 

9. člen 

Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po 
pooblaščencu. 

Glasuje se tajno z glasovnicami. 

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne 
pravice in tudi ne preprečiti glasovanja. 

V 

10. člen 

Volivcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja. 

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se 
ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval, kako je 
glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

11. člen 

Evidenco volilne pravice ureja zakon. 

III. SPLOŠNE VOLITVE 

12. člen 

Splošne volitve v državni zbor so redne in predčasne. 

Redne volitve se opravijo na štiri leta. 

Predčasne volitve se opravijo, če se državni zbor razpusti pred 
potekom štiriletne mandatne dobe. 

Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najkasneje 
petnajst dni pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega 
državnega zbora. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta rok 
šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe. 

Predčasne volitve se opravijo najkasneje dva meseca po razpustu 
državnega zbora. 

Mandatna doba prejšnjega državnega zbora se konča s prvo 
sejo novega državnega zbora. Za prvo sejo novega državnega 
zbora se šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica 
poslanskih mandatov. 

14. člen 

Splošne volitve razpiše predsednik republike. 

Predčasne volitve razpiše predsednik republike z aktom o 
razpustitvi državnega zbora. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

V javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja naših državljanov v tujini 
oziroma Slovencev po svetu ter v tistih slovenskih glasilih, ki so 
namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu se 
najpozneje petnajst dni po razpisu volitev objavi besedilo akta o 
razpisu volitev in navodilo o postopkih ter rokih za glasovanje po 
pošti oziroma na diplomatsko konzularnih predstavništvih. 
Besedila akta in navedenih navodil morajo biti volivcem dostopna 
tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije. 

Državna volilna komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se 
objavijo akti in navodila iz prejšnjega odstavka tega člena. Pri 
določitvi seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva 
njihovo pluralnost. 

16. člen 

Redne volitve se razpišejo najprej 150 dni in najkasneje 105 dni 
pred potekom štirih let od prve seje prejšnjega državnega zbora. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
več kot 105 in ne manj kot 90 dni. 

Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 55 dneh od dneva 
razpisa volitev. 

17. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan 
glasovanja. 

18. člen 

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za 
volilna opravila. 

Za dan glasovanja se določi nedelja ali drug dela prost dan. 
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IV. NADOMESTNE VOLITVE 

19. člen 

Če poslancu preneha mandat in ni namestnika, ki bi ga lahko 
nadomestil ali niso izpolnjeni pogoji, ki jih za nadomestitev določa 
ta zakon, se opravijo nadomestne volitve. Nadomestne volitve se 
opravijo tudi v primeru, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za nadomestitev 
določa ta zakon, vendar namestnik v treh dneh po prejemu 
obvestila državne volilne komisije o prenehanju mandata ne da 
pisne izjave, da sprejema mandat. 

Nadomestne volitve se opravijo, če poslanec odstopi, o čemer s 
pisno nepreklicno izjavo obvesti državni zbor. 

Nadomestne volitve se ne opravijo v primeru prenehanja funkcije 
poslanca zaradi nastopa s poslansko nezdružljive funkcije v vladi 
Republike Slovenije ali izvolitve za ustavnega sodnika ter v 
primeru smrti poslanca. V teh primerih za čas opravljanja 
nezdružljive funkcije, vendar ne dlje kot do konca mandata, opravlja 
funkcijo poslanca njegov namestnik. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če poslancu preneha mandat 
manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe državnega 
zbora, razen če zbor odloči drugače. 

Na nadomestnih volitvah se poslanec izvoli za čas do izteka 
mandatne dobe državnega zbora. 

20. člen 

Nadomestne volitve razpiše državna volilna komisija najkasneje 
v petnajstih dneh po ugotovitvi državnega zbora o prenehanju 
mandata in o tem, da ni namestnika, ki bi ga lahko nadomestil 
oziroma niso izpolnjeni pogoji, ki jih za nadomestitev določa ta 
zakon. 

Nadomestne volitve se opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil 
izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat. 

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona, ki 
veljajo za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu, drugače 
določeno. 

V. VOLILNI OKRAJI 

21. člen 

Za volitve poslancev državnega zbora se oblikuje 
oseminosemdeset volilnih okrajev. V vsakem volilnem okraju se 
glasuje za enega kandidata. 

Volilni okraji se oblikujejo v skladu z načelom, da se en poslanec 
voli na približno enako število volivcev. Pri oblikovanju volilnih 
okrajev se upošteva samo volivce, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji. Število volivcev, ki imajo v posameznem 
volilnem okraju stalno prebivališče, sme praviloma odstopati za 
največ deset odstotkov v pozitivni oziroma negativni smeri od 
števila volivcev v idealnem volilnem okraju, ki se izračuna tako, 
da se število vseh volivcev, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno 
prebivališče, deli s številom volilnih okrajev (88). 

Razlike v številu volivcev, ki imajo v volilnem okraju stalno 
prebivališče, med posameznimi volilnimi okraji v nobenem primeru 
ne smejo biti večje od petindvajsetih odstotkov, računano od po 
številu volivcev največjega volilnega okraja. V primeru, da 

absolutna razlika preseže petindvajset odstotkov, se mora volilne 
okraje znova preoblikovati skladno z načeli in po postopku, ki jih 
določa ta zakon. 

Pri oblikovanju volilnih okrajev je treba upoštevati njihovo 
geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in druge 
značilnosti. Volilni okraji morajo v čim večji meri slediti mejam 
lokalnih skupnosti, pri nihovem oblikovanju pa je potrebno 
upoštevati tudi meje upravnih enot in tradicionalne členitve območij 
Republike Slovenije ter prometne povezave. V isti volilni okraj ni 
dopustno vključevati po svoji socialni strukturi bistveno različna 
območja. 

Volilni okraj lahko obsega območje ene občine, območje dveh ali 
več občin, območje dela občine oziroma naselja, lahko pa je tudi 
sestavljen iz občin in delov občin oziroma naselij. V primeru, da 
zaradi gradnje oziroma širitve naselij nastane dvom o uvrstitvi 
posameznega objekta v volilni okraj, o uvrstitvi odloči državna 
volilna komisija. 

Za volitve poslancev italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti se na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta 
posebna volilna okraja. Pri oblikovanju posebnih volilnih okrajev 
se ne upoštevajo določila prejšnjih odstavkov tega člena. 

22. člen 

Volilni okraji so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega zakona. 

Za vsak volilni okraj se določi območje volilnega okraja in občino, 
v kateri je sedež volilnega okraja. 

Za sprejemanje in spreminjanje priloge veljajo postopki, ki so 
predpisani za sprejem tega zakona. 

VI.VOLILNI ORGANI 

23. člen 

Volitve poslancev vodijo in izvajajo volilne komisije in volilni odbori 
(v nadaljnjem besedilu: volilni organi). 

Volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev, se imenujejo za štiri leta. Volilne komisije 
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori se 
imenujejo za vsake volitve posebej. 

24. člen 

Volilne komisije so: 
1) državna volilna komisija 
2) okrajne volilne komisije 
3) volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev. 

Za volitve poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti 
se imenujejo volilne komisije posebnih volilnih okrajev. 

25. člen 

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi namestniki 
(v nadaljnjem besedilu: člani). 

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno 
pravico. 

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa. 

poročevalec, št. 20 6 21. marec 2000 



26. člen 

Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah. 

Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu 
preneha funkcija člana v volilnem organu. 

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma zaupniki 
kandidatov. 

27. člen 

Funkcija v volilnem organu je častna. 

Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno, 
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in drugih 
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil. 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu pravico 
do ustreznega nadomestila. 

28. člen 

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi 
namestniki. 

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov navzoči 
katerikoli namestniki. Predsednika lahko nadomešča samo njegov 
namestnik. 

29. člen 

Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov. 

Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do odločitve, 
odloči glas predsednika volilnega organa. 

Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno 
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega organa. 

30. člen 

Državni organi in organi lokalne samouprave so dolžni pomagati 
volilnim organom pri njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati 
podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. 

31. člen 

Pri delu državne volilne komisije in okrajnih volilnih komisij so 
lahko navzoči predstavniki kandidatov. 

Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev so lahko navzoči zaupniki kandidatov. 

Predstavniki in zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika 
volilnega organa na nepravilnosti. Opozorila se vpišejo v zapisnike 
volilnih organov. 

32. člen 

Predstavnika kandidata določi predlagatelj kandidature ob 
predložitvi kandidature okrajni volilni komisiji. 

Imena zaupnikov kandidata sporoči predstavnik kandidata okrajni 
volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja. 

Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri delu volilnih 
komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in volilnih odborov, 
ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči predstavnik 
kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem 
glasovanja. 

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata je lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst 
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Predstavnik oziroma zaupnik kandidata ne sme biti kandidat ali 
njegov namestnik. 

33. člen 

Državno volilno komisijo imenuje državni zbor. 

Državno volilno komisijo sestavljajo predsednik in osem članov 
ter njihovi namestniki. 

Predsednik in člani državne volilne komisije ter njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se 
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih 
strank. Predsednik in njegov namestnik morata biti pravna 
strokovnjaka. 

34. člen 

Okrajne volilne komisije imenuje državna volilna komisija. 

Okrajna volilna komisija se imenuje za območje volilnega okraja. 

Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in šest članov ter 
njihovi namestniki. 

Predsednik in člani okrajne volilne komisije ter njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se 
upošteva enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih 
strank. Predsednik in njegov namestnik morata biti pravna 
strokovnjaka. Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih 
komisij in njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi 
lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja. 

V volilni komisiji posebnega volilnega okraja za izvolitev poslanca 
narodne skupnosti mora biti vsaj en član pripadnik narodne 
skupnosti. 

35. člen 

Volilne komisije diplomatsko konzularnih predstavništev imenuje 
državna volilna komisija. 

Volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije 
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane 
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva 
pluralnost teh organizacij in članstva. Kadar državna volilna 
komisija navedenih predlogov ne prejme v roku trideset dni po 
razpisu volitev oziroma je število predlaganih kandidatov za člane 
volilnega organa premajhno, se predsednik in člani volilne komisije 
ter njihovi namestniki lahko imenujejo tudi iz vrst osebja 
diplomatsko konzularnega predstavništva, pri čemer je lahko 
število članov volilnega organa tudi manjše od predpisanega, 
vendar morajo biti v volilnem organu najmanj trije člani. 
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36. člen 

Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu 
volitev, se jim mandat podaljša do konca volitev. 

37. člen 

Volilna komisija ima tajnika. 

Tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
se imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega 
predstavništva. 

Tajnik državne volilne komisije je vodja službe te komisije. 

38. člen 

Državna volilna komisija: 
1) skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega 
zakona, ki se nanašajo na volilne postopke, 
2) usklajuje delo volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev ter okrajnih volilnih komisij, jim daje strokovna 
navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in nadzoruje njihovo 
delo, 
3) predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona, 
4) določa enotne standarde za volilni material in določa druge 
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil, 
5) ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so 
izvoljeni ter objavlja izide volitev v državni zbor, 
6) izdaja potrdila o izvolitvi, 
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Državna volilna komisija določi, katere spise ji mora poslati okrajna 
volilna komisija ter katere volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na kakšen 
način. 

39. člen 

Okrajna volilna komisija: 
1) skrbi za zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem 
okraju, 
2) ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom, 
3) določa volišča in območja volišč, 
4) imenuje volilne odbore, 
5) ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju, 
6) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
7) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena pri volitvah poslancev 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti opravlja volilna 
komisija posebnega volilnega okraja. 

40. člen 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva: 
1) vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, 
2) določa volišča in območja volišč diplomatsko konzularnega 
predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta volišča, 
3) ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu, 
4) opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 

Pri določitvi sestave volilnega odbora po drugi točki tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe tretjega odstavka 35. člena, volilna 

komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pa mora 
imenovati volilne odbore najkasneje dvajset dni pred dnevom 
glasovanja. 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri 
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno 
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije. 

Če mednarodne pogodbe oziroma predpisi ne dopuščajo 
organiziranja dveh ali več volišč v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena, volilna komisija določi samo eno volišče. Kadar volilna 
komisija diplomatsko konzularnega predstavništva določi samo 
eno volišče, sama opravlja naloge volilnega odbora diplomatsko 
konzularnega predstavništva. 

41. člen 

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori. 

Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor. 

42. člen 

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov ter 
njihovi namestniki. 

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se 
imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno prebivališče na 
območju volilnega okraja. 

Politične stranke lahko najkasneje v dvajsetih dneh po razpisu 
volitev dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov 
volilnega odbora ter njihovih namestnikov okrajni volilni komisiji. 
Okrajna volilna komisija je pri imenovanju volilnega odbora dolžna 
upoštevati sorazmerno zastopanost političnih strank. 

VII. KANDIDIRANJE 

43. člen 

Kandidate in njihove namestnike lahko predlagajo politične stranke 
in volivci. 

44. člen 

Politična stranka določi kandidate in njihove namestnike po 
postopku, določenem z njenimi pravili. Pristojni organ stranke 
določi kandidate in njihove namestnike s tajnim glasovanjem. 
Politična stranka zapisnik o določitvi kandidatov in njihovih 
namestnikov ter svoja volilna pravila predloži državni volilni komisiji 
najkasneje do dne, določenega za predložitev kandidatur. 

Politična stranka lahko vloži kandidature v vseh volilnih okrajih iz 
prvega in petega odstavka 21. člena, če njene kandidature 
podprejo s podpisi najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpisi 
poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo državni volilni 
komisiji, ki o tem obvesti okrajne volilne komisije najkasneje dan 
po predložitvi obrazcev. 

Dvoje ali več političnih strank lahko določi skupnega kandidata in 
njegovega namestnika. Vsaka stranka kandidata in njegovega 
namestnika določi v skladu s svojimi volilnimi pravili, kandidaturo 
pa vložijo skupaj. 
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45. člen 

Volivci določijo kandidate in njihove namestnike s podpisovanjem. 

V posameznem volilnem okraju lahko določi kandidata in 
njegovega namestnika s podpisi najmanj petsto volivcev, ki imajo 
stalno prebivališče v tistem volilnem okraju. 

46. člen 

Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za začetek 
volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev kandidatur. 

Volivec oziroma poslanec lahko da svojo podporo s podpisom 
samo enkrat. Na obrazcu, ki ga podpisujejo volivci oziroma 
poslanci, mora biti označeno, kdo je kandidat in kdo njegov 
namestnik. Volivec oziroma poslanec da s podpisom podporo 
kandidatu in njegovem namestniku hkrati. 

47. člen 

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu. 
Obrazec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi 
evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnem krajevnem uradu. 
Državljani, ki v Sloveniji nimajo stalnega prebivališča (Slovenci 
po svetu), ali se začasno nahajajo v tujini, podpišejo obrazec 
osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu. 

Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani, 
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo 
pristojna volilna komisija oziroma sodišče. 

Poslanec da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, 
ki mu ga izda pristojna služba državnega zbora. 

48. člen 

Vsakdo lahko kandidira samo v enem volilnem okraju. 

Nihče ne more biti hkrati kandidat in namestnik drugega kandidata. 

Nihče ne more biti hkrati namestnik dveh ali več kandidatov. 

49. člen 

Za vsako kandidaturo sta potrebni pisni soglasji kandidata in 
njegovega namestnika. Soglasje je nepreklicno. 

50. člen 

Kandidatura se vloži pri okrajni volilni komisiji. 

Kandidatura mora vsebovati oznako volilnega okraja, ime 
predlagatelja, osebne podatke kandidata in njegovega namestnika 
(ime, priimek, rojstni podatki, poklic in stalno prebivališče) ter 
ime, priimek in naslov stalnega prebivališča predstavnika 
kandidata. Kandidaturi morata biti priloženi pisni soglasji kandidata 
in namestnika kandidata, da sprejemata kandidaturo. Politična 
stranka mora kandidaturi priložiti tudi zapisnik o določitvi kandidatov 
in namestnikov kandidatov ter volilna pravila. Če kandidatura ni 
vložena v skladu z 2. odstavkom 44. člena, ji mora biti priloženo s 
tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volivcev na 
predpisanih obrazcih in seznam teh volivcev. 

Ime predlagatelja je enako imenu politične stranke, ki je kandidata 
določila. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime ali kratica 
imena stranke. Kadđr kandidaturo vloži več strank skupaj, se kot 
ime predlagatelja navede ime koalicije, če so ga stranke določile, 
in imena vseh strank, ki sestavljajo to koalicijo. Kadar je predlagatelj 
skupina občanov, se šteje kot ime predlagatelja ime in priimek 
prvega podpisnika s seznama volivcev iz prejšnjega odstavka 
tega člena, imenu in priimku pa se doda "in skupina volivcev". 

VIII. POTRJEVANJE KANDIDATUR 

51. člen 

Kandidature se predložijo okrajni volilni komisiji najkasneje 
petintrideseti dan pred dnem glasovanja. 

52. člen 

Ko okrajna volilna komisija prejme kandidaturo, takoj preizkusi, 
ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu s tem 
zakonom. 

Če okrajna volilna komisija ugotovi, da je kandidatura vložena 
prepozno, ali da ni določena v skladu s tem zakonom, jo zavrne. 

53. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi formalne pomanjkljivosti 
kandidature, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh 
odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, 
volilna komisija kandidaturo zavrne. 

54. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi, daje posameznega kandidata 
določilo več predlagateljev in da ne gre za skupno kandidaturo po 
tretjem odstavku 44. člena, šteje za veljavno kandidaturo, ki je 
bila prva določena, in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnika 
kandidata. 

Okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni volilni komisiji podatke 
o vloženih kandidaturah. Če državna volilna komisija ugotovi, da 
posamezni kandidat kandidira v več volilnih okrajih, šteje za 
veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem takoj obvesti 
okrajne volilne komisije, kandidata in predstavnike kandidata. Če 
državna volilna komisija ugotovi, da namestnik kandidata nastopa 
hkrati kot kandidat ali da je hkrati namestnik dveh ali več 
kandidatov, šteje, da je taka kandidatura nepopolna in pozove 
predlagatelja, da najkasneje v roku treh dni določi novega 
namestnika kandidata. Če predlagatelj tega ne stori, je kandidatura 
neveljavna in jo volilna komisija zavrne. 

55. člen 

Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu s 
tem zakonom, okrajna volilna komisija potrdi. 

56. člen 

Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidature izda okrajna 
volilna komisija najpozneje do tridesetega dne pred dnem 
glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku kandidata. 
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57. člen 63. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi seznam kandidatov in njihovih 
namestnikov, po vrstnem redu, ki se določi z žrebom. Žreb o 
kandidatu in njegovem namestniku se opravi le enkrat, v seznam 
kandidatov pa se pod izžrebano številko vpiše najprej kandidat, 
pod njega pa njegov namestnik in sicer z oznako "namestnik" ter 
z manjšimi črkami kot kandidat. 

58. člen 

Seznami kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih 
okrajih, se objavijo v sredstvih javnega obveščanja najpozneje 
petindvajset dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi državna 
volilna komisija. 

Seznami iz prejšnjega odstavka tega člena se najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja objavijo tudi vjavnih glasilih, kijih izdajajo 
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu 
ter v tistih slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem 
obveščanju Slovencev po svetu, seznami pa morajo biti v 
navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 

59. člen 

Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname 
kandidatov s podatki, določenimi v tem zakonu. 

Državna volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja, v 
katerih se objavijo seznami kandidatov. Stroški objave se krijejo 
iž sredstev, namenjenih za izvedbo volitev. 

IX. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH 

1. Organizacija in delo na volišču 

60. člen 

Volišča določi okrajna volilna komisija. 

Volišča imajo zaporedno številko. 

61. člen 

Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se 
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje 
glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki preprečuje 
opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice. 

Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te 
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe. 

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih 
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic 
in drug volilni material. 

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o 
katerih se glasuje. 

62. člen 

Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču. 

Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega 
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je prostor 
primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo potrebno 
število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen volilni imenik za 
območje volišča, razglase in drugo, kar je potrebno za izvedbo 
glasovanja na volišču. 

Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in člani 
volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure pred 
začetkom glasovanja. 

O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka tega 
člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in 
predsednik volilnega odbora. 

64. člen 

Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo 
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in 
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili na 
dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem stanju, kot na 
dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo, če je volilna skrinjica 
prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in 
člani volilnega odbora. 

2. Glasovanje 

65. člen 

Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na katerem 
so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se lahko zapre že 
pred 19. uro. 

Volilni odbori lahko v sporazumu z okrajno volilno komisijo določijo, 
da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19. uri, če je to 
potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki sicer ne bi mogli 
glasovati. 

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje 
ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

66. člen 

Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred tem 
dnem, vendar ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne 
kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. 

Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne 
volilne komisije. 

67. člen 

Okrajna volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja in o 
volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik. 

68. člen 

Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni 
imenik. 

Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi 
svoje prebivališče. * 
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Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca z 
osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost se lahko 
ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje 
osebne podatke volivca. 

Volivec se podpiše za svojim imenom in priimkom v volilnem 
imeniku, predsednik ali član volilnega odbora pa mu pojasni, kako 
se glasuje, ter mu izroči glasovnico. 

Ce kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi 
potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot volivec za območje 
volišča, na katerem želi glasovati. To se vpiše v zapisnik; potrdilo 
se priloži zapisniku. 

69. člen 

Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v 
volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se izkazale s 
potrdili. 

Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo 
glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik. 

Če hoče glasovati oseba, pri kateri se v volilnem imeniku za 
njenim imenom in priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim 
odstavkom 68. člena, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče 
ter njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni 
odbor ne dovoli. 

70. člen 

Glasovanje se opravi z glasovnico. 

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnem okraju vsebuje: 

- oznako volilnega okraja, 
- zaporedne številke ter imena in priimke kandidatov, o katerih se 

glasuje v volilnem okraju, po vrstnem redu iz seznama iz 57. 
člena tega zakona, pri čemer se na glasovnici pod imenom in 
priimkom kandidata za oznako "namestnik" navede ime in 
priimek namestnika tega kandidata, ki pa morata biti natisnjena 
z vsaj tretjino manjšimi črkami kot ime in priimek kandidata 

- ime predlagatelja 
- znak politične stranke, kadar je predlagatelj politična stranka ali 

znak koalicije, kadar je predlagatelj koalicija več političnih strank 
in so te določile znak koalicije 

- navodilo o načinu glasovanja. 

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata, pri čemer šteje, 
daje hkrati glasoval za kandidata in njegovega namestnika. Volivec 
glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred 
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje. 

71. člen 

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in 
odide z volišča. 

72. člen 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče 
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni. 

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, 
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, 
za katerega kandidata je glasoval. 

73. člen 

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega odbora 
oziroma njihovi namestniki. 

Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki kandidatov. 

Kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. Okrajna 
volilna komisija izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri 
volilnem odboru. 

74. člen 

Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora za 
red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč policije. 
Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je 
glasovanje prekinjeno. 

Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na volišču, 
odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika 
odloči volilni odbor. 

Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena. 

Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik 
volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na volišče samo v 
določenem številu ali posamično. 

75. člen 

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi 
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima pravico 
pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati 
glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. 

76. člen 

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni 
dogodki na volišču. 

Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika 
se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno 
mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo 
predsednik in člani volilnega odbora. 

77. člen 

Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja. 

Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, 
ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, 
v katerem je njihovo stalno prebivališče. 

Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, ki 
nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na zdravljenju 
v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 
sedem dni pred dnem glasovanja. 

Po pošti lahko glasujejo tudi osebe v priporu in osebe na prestajanju 
kazni zapora. 

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen z razpisom 
kot dan glasovanja. 
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78. člen 3. Ugotavljanje izida glasovanja na volišču 

Volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, uresničujejo volilno 
pravico na osnovi vpisa v poseben volilni imenik, ki ga vodi 
diplomatsko konzularno predstavništvo. Vpis se opravi po zakonu, 
pri vpisu pa se razvrsti volivca v tisti volilni okraj, v katerem je 
imel zadnje stalno prebivališče v Republiki Sloveniji sam ali eden 
od staršev. Če tega ni mogoče ugotoviti, pristojni organ o tem 
obvesti volivca, ki nato sam izbere volilni okraj, v katerem, bo 
uresničeval pravico voliti. V primeru, da volivec ne izbere volilnega 
okraja, ga določi državna volilna komisija z žrebom. O vpisu v 
poseben volilni imenik diplomatsko konzularno predstavništvo 
obvesti volivca. Oblikovanje in razgrnitev posebnih volilnih 
imenikov določa zakon o evidenci volilne pravice. 

Volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini, glasujejo osebno na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu oziroma na volišču, ki 
ga določi volilna komisija diplomatsko konzularnega 
predstavništva; lahko pa glasujejo tudi po pošti, če to sporočijo 
diplomatsko konzularnemu predstavništvu najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja. 

Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, 
lahko glasujejo na diplomatsko konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije ali po pošti, če to sporočijo državni volilni 
komisiji najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja, ali če to 
sporočijo diplomatsko konzularnemu predstavništvu najkasneje 
osemnajst dni pred dnem glasovanja. Diplomatsko konzularno 
predstavništvo o nameri volivca obvesti državno volilno komisijo 
najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja. 

Državna volilna komisija na osnovi prejetih obvestil iz prejšnjega 
odstavka sestavi sezname volivcev za glasovanje na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter jih posreduje 
diplomatsko konzularnim predstavništvom najkasneje dvanajst 
dni pred dnem glasovanja. V enakem roku državna volilna komisija 
obvesti tudi volilno komisijo volilnega okraja o nameri volivca, ki 
ima v tistem kraju stalno bivališče, začasno prebivališče pa v 
tujini, da bo glasoval po pošti iz tujine oziroma na diplomatsko 
konzularnem predstavništvu. 

Glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije se izvede v rokih, ki so predpisani v 65. in 66. členu 
zakona, pri čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do 
19.00 ure po lokalnem času. Volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev upoštevajo tiste glasovnice, ki so 
prispele na njen naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po 
lokalnem času. 

Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. 

Volilne komisije pošljejo glasovnice za glasovanje po pošti volivcem 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem roku obvestijo 
tudi vse volivce iz prvega odstavka tega člena in volivce, ki jih je 
državna volilna komisija vpisala v volilne sezname volišč 
diplomatsko konzularnih predstavništev, o času glasovanja in o 
volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik oziroma seznam 
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico 
voliti. 

79. člen 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, 
v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilrflm 
odborom na svojem domu.To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji 
najkasneje tri dni pred dnem glasovanja. 

80. člen 

Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne 
ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene 
glasovnice ter jih da v poseben omot in omot zapečati. Nato 
ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število volivcev, 
ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih 
glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati. 

81. člen 

O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi 
zapisnik. Vanj se vpiše: koliko je na območju volišča volilnih 
upravičencev po volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo 
po volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih 
je skupno glasovalo po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo 
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe 
članov volilnega odbora in zaupnikov kandidatov. 

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

82. člen 

Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na volišču, 
vendar ne pred 19. uro. 

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje volilni odbor 
okrajni volilni komisiji. 

83. člen 

Okrajna volilna komisija ugotovi za-območje volilnega okraja koliko 
volivcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo 
po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je 
glasovalo po pošti, koliko glasovnic je bilo neveljavnih, koliko 
glasov so dobili posamezni kandidati. Volilna komisija ugotovi izid 
glasovanja po pošti, razen izida glasovanja po pošti iz tujine, pri 
čemer upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na 
dan po dnevu glasovanja. 

84. člen 

Okrajna volilna komisija sestavi o svojem delu zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani okrajne volilne komisije. 

Okrajna volilna komisija pošlje zapisnik o svojem delu in drug 
volilni material državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna 
volilna komisija. 

85. člen 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva sestavi 
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilne 
komisije. Za sestavo zapisnika se smiselno uporabijo določbe o 
ugotavljanju izida glasovanja na volišču, pri čemer se zapiše izid 
glasovanja za vsak volilni okraj posebej. 

Volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pošlje 
zapisnik o svojem delu in drug volilni material državni volilni komisiji 
v roku, ki ga določi državna volilna komisija. 
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X. UGOTAVLJANJE VOLILNIH IZIDOV 

86. člen 

Državna volilna komisija ugotovi za vsakega kandidata skupno 
število glasov , ki jih je dobil na glasovanju v volilnem okraju in na 
glasovanju na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike 
Slovenije ter na glasovanju po pošti iz tujine. Pri glasovanju po 
pošti iz tujine državna volilna komisija upošteva tiste glasovnice, 
ki so prispele najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00 
ure. 

87. člen 

Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli večino glasov vseh volivcev, 
ki so veljavno glasovali v tistih volilnih okrajih. 

Če nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh volivcev, 
ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega okraja, se 14. dan po 
dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki 
sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo 
enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov 
dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov 
za drugi krog volitev določi z žrebom. Drugi krog volitev razpiše 
državna volilna komisija. 

Na glasovnici za drugi krog volitev se kandidata navedeta po 
vrstnem redu glede na število dobljenih glasov v prvem krogu 
volitev. Če je bilo število dobljenih glasov enako, se vrstni red 
določi z žrebom, ki ga opravi okrajna volilna komisija. 

Določbe zakona v zvezi z namestnikom kandidata se uporabljajo 
tudi v drugem krogu volitev. 

V drugem krogu volitev je izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje 
število glasov. Če sta kandidata v drugem krogu glasovanja prejela 
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi 
državna volilna komisija v prisotnosti kandidatov ali njunih 
predstavnikov. 

88. člen 

Izid volitev na državni ravni ugotovi državna volilna komisija. O 
tem sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. 

89. člen 

Izid volitev v državni zbor se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

90. člen 

Izvoljenemu poslancu izda državna volilna komisija potrdilo o 
izvolitvi. 

V primeru prenehanja funkcije poslanca zaradi nastopa s 
poslansko nezdružljive funkcije v vladi Republike Slovenije ali 
izvolitve za ustavnega sodnika in v primeru smrti poslanca izda 
državna volilna komisija potrdilo o izvolitvi namestniku tistega 
poslanca, ki mu je prenehala funkcija. 

V primeru, da poslanec sam odstopi pred koncem mandata, 
državna volilna komisija ne izda potrdila o izvolitvi njegovemu 
namestniku, ampak razpiše nadomestne volitve v volilnem okraju, 

v katerem je bil ta poslanec izvoljen. V primeru iz predzadnjega 
odstavka 19. člena razpiše državna volilna komisija volitve samo, 
če tako s sklepom odloči državni zbor. 

XI. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE 

91. člen 

Naknadne volitve se opravijo, če v volilnem okraju oziroma na 
posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je bil 
določen za glasovanje. Naknadne volitve razpiše okrajna volilna 
komisija. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa se morajo najkasneje 
v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih 
volitvah. 

92. člen 

Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija zaradi 
nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi 
glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve. 

Ponovne volitve razpiše okrajna volilna komisija, če pa je 
razveljavila volitve državna volilna komisija, razpiše volitve ta 
komisija. 

93. člen t 

Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če državni zbor oziroma 
ustavno sodišče v primeru pritožbe ne potrdi poslanskega man- 
data in državna volilna komisija ugotovi, da je zaradi tega potrebno 
opraviti ponovne volitve. 

Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše državna 
volilna komisija. 

94. člen 

V aktu o razpisu volitev se določi dan glasovanja na ponovnih 
volitvah. 

Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo 
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev. 

Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje 
v dveh mesecih od dneva razpisa volitev. 

XII. VARSTVO VOLILNE PRAVICE 

95. člen 

Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat 
in vsak predstavnik kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni 
volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži do roka, določenega za 
predložitev kandidatur. 

Okrajna volilna komisija mora o ugovoru odločiti v postopku 
ugotavljanja zakonitosti kandidatur, najpozneje v 48 urah od izteka 
roka za predložitev kandidatur. 
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96. člen 

Državna volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni odločbo 
okrajne volilne komisije, izdano v postopku potrjevanja kandidatur, 
če ugotovi, da je odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer 
najpozneje do dneva, določenega za objavo seznamov kandidatov. 

97. člen 

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura, 
zoper odločbo volilne komisije iz drugega odstavka 95. člena 
tega zakona ter zoper odločbo državne volilne komisije iz 
prejšnjega člena se lahko vloži pritožba na sodišče, pristojno za 
upravne spore, v 48 urah po prejemu odločbe. 

Sodišče mora odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po prejemu 
pritožbe. 

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih 
sporih. 

98. člen 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora pri volitvah ima vsak 
kandidat, predstavnik oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec 
pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji oziroma pri volilni 
komisiji diplomatsko konzularnega predstavništva. 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko 
konzularnega predstavništva oziroma okrajne volilne komisije pri 
volitvah ima vsak kandidat in vsak predstavnik oziroma zaupnik 
kandidata pravico vložiti ugovor pri državni volilni komisiji. 

Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja, volilna 
komisija pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 

99. člen 

Če okrajna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri 
glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali 
bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na 
volišču ter odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo 
glasovanje razveljavljeno. 

100. člen 

Če državna volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu 
okrajne volilne komisije, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, sama ugotovi izid volitev v volilnem okraju. 

Če državna voiilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri delu 
volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva, ki so 
ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje 
na diplomatsko konzularnem predstavništvu ter odredi ponovne 
volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

101. člen 

Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev 
poslanskih mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik liste 

kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor. Pritožba se lahko 
vloži najkasneje do prve seje državnega zbora, pritožba, ki se 
nanaša na naknadne ali ponovne volitve, pa najkasneje 15 dni od 
dneva teh volitev. Državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi 
poslanskih mandatov. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

102. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona, 
2. kdor agitira na volišču (62. člen), 
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volilnega 

odbora noče oditi z volišča (71. člen), 
4. kdor moti red na volišču (74. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora 
do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju z 74. členom 
tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem ali 
kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, da se 
pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

103. člen 

Pristojnosti, ki so jih opravljale volilne komisije volilnih enot po 
zakonu o volitvah v državni svet (Ur. L. RS 44/92) in drugih 
predpisih, se po načelu sedeža prenesejo na volilne komisije 
volilnih okrajev. 

104. člen 

Na prvih volitvah po uveljavitvi tega zakona lahko poslanec da 
podporo iz drugega odstavka 44. člena tega zakona samo 
kandidaturam tiste politične stranke, na listi katere je bil izvoljen v 
državni zbor. 

105. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)., razen določb 
o nadomestnih volitvah poslancev državnega zbora, ki prenehajo 
veljati z dnem konstituiranja prvega, po določbah tega zakona 
izvoljenega državnega zbora. 

106. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

PRILOGA: VOLILNI OKRAJI 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

Zakon v nekaterih rešitvah sledi dosedanji pravni ureditvi in pravni 
praksi, ki se je v zvezi volitvami, še posebej po dvokrožnem 
večinskem volilnem sistemu v Sloveniji že uveljavila. Tak primer 
je določilo, da se glasovanje izvede na nedeljo ali drug dela prost 
dan (18. člen). Hkrati pa uveljavlja tudi številne novosti, ki doslej v 
Sloveniji niso bile uporabljene, v pravni praksi nekaterih evropskih 
demokracij (predvsem Francije) pa so že dolgo znane, 
preizkušene in dobro uveljavljene. Tak primer je uveljavitev 
namestnika, ki nadomesti poslanca v primeru nastopa nezdružljive 
funkcije (predvsem v izvršilni oblasti, pa tudi v primeru izvolitve 
za ustavnega sodnika) ali v primeru smrti (90. člen). Tak primer je 
tudi podpis volivca pred svojim imenom in priimkom na volilnem 
imeniku, s katerim potrdi prejeto glasovnico (68. člen). Zaradi 
kompleksnosti zakona so dodatna pojasnila razdeljena po členih, 
skupaj z njihovimi povzetki in obrazložitvijo. 

Prvi člen zakona o volitvah poslank in poslancev določa, da se 
poslanci državnega zbora volijo na podlagi splošne in enake volilne 
pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. 

Drugi člen določa, da se poslanci volijo po volilnih okrajih in po 
načelu, da se en poslanec voli na približno enako število volivcev, 
toda pri oblikovanju volilnih okrajev se upošteva le volivce s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Drugačne rešitve bi 
oblikovanje volilnih okrajev dodatno zapletle. Drugi člen določa 
tudi, da italijanska in madžarska narodna skupnost volita v državni 
zbor vsaka po enega poslanca. 

Tretji člen določa, da se za volitve poslancev italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona, ki veljajo za volitve drugih poslancev, če te volitve v 
zakonu niso urejene s posebnimi določbami. 

Četrti člen določa, da roki po tem zakonu tečejo ne glede na 
nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve in da se 
vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, vlagajo neposredno 
pri pristojnih organih. 

Peti člen določa, da se mora javna volilna propaganda končati 
najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. 

Šesti člen določa, da se stroški za zvedbo volitev krijejo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

Sedmi člen določa, da ima državljan Republike Slovenije, ki je na 
dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in mu ni odvzeta 
poslovna sposobnost, pravico voliti in biti voljen za poslanca ter 
da volivec pravico voliti uresničuje v volilnem okraju, v katerem 
ima stalno prebivališče. Volivec, ki v Republiki Sloveniji nima 
stalnega prebivališča, uresničuje volilno pravico v tistem volilnem 
okraju, v katerem je imel zadnje stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji sam ali eden od staršev. Če tega ni mogoče ugotoviti, 
volivec sam odloči, v katerem volilnem okraju bo uresničeval 
pravico voliti, (opomba: uresničevanje te pravice za Slovence po 
svetu natančneje ureja 78. člen tega zakona) 

Osmi člen določa, da imajo pravico voliti in biti voljen za poslanca 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti tisti pripadniki 
teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno pravico. 

Deveti člen določa, da volivci glasujejo osebno in da nihče ne 
more glasovati po pooblaščencu ter da se glasuje tajno z 
glasovnicami. Deveti člen določa tudi, da se osebi, ki je vpisana v 
volilni imenik, ne sme odvzeti glasovalne pravice in ne preprečiti 
glasovanja. 

Deseti člen določa, da morata biti volivcu zagotovljeni svoboda in 
tajnost glasovanja, ter da nihče ne sme biti klican na odgovornost 
zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali 
je glasoval, kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval. 

Enajsti člen določa, da evidenco volilne pravice ureja zakon. 

Dvanajsti člen določa, da so splošne volitve v državni zbor redne 
in predčasne, ter da se redne volitve opravijo na štiri leta. Dvanajsti 
člen določa tudi, da se predčasne volitve opravijo, če se državni 
zbor razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe. 

Trinajsti člen določa, da se redne volitve opravijo najprej dva 
meseca in najkasneje petnajst dni pred potekom štirih let od prve 
seje prejšnjega državnega zbora in da se v primeru podaljšanja 
mandatne dobe ta rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne 
dobe ter da se predčasne volitve opravijo najkasneje dva meseca 
po razpustu državnega zbora. Trinajsti člen določa tudi, da se 
mandatna doba prejšnjega državnega zbora konča s prvo sejo 
novega državnega zbora in da se za prvo sejo novega državnega 
zbora šteje seja, na kateri je potrjenih več kot polovica poslanskih 
mandatov. 

Štirinajsti člen določa, da splošne volitve razpiše predsednik 
republike in da se akt o razpisu volitev objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Štirinajsti člen določa tudi, da predčasne 
volitve razpiše predsednik republike z aktom o razpustitvi 
državnega zbora. 

Petnajsti člen določa, da se v javnih glasilih, ki jih izdajajo združenja 
naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu ter v tistih 
slovenskih glasilih, ki so namenjena predvsem obveščanju 
Slovencev po svetu, najpozneje petnajst dni po razpisu volitev 
objavi besedilo akta o razpisu volitev in navodilo o postopkih ter 
rokih za glasovanje po pošti oziroma na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih, ter da morajo biti navedena besedila volilcem 
dostopna tudi na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije. Petnajsti člen določa tudi, da državna volilna 
komisija določi seznam javnih glasil, v katerih se objavijo akti in 
navodila iz prejšnjega odstavka tega člena in da pri določitvi 
seznama javnih glasil državna volilna komisija upošteva njihovo 
pluralnost. 

Šestnajsti člen določa, da se redne volitve razpišejo najprej 150 
dni in najkasneje 105 dni pred potekom štirih let od prve seje 
prejšnjega državnega zbora in da od dneva razpisa volitev do 
dneva glasovanja ne sme preteči več kot 105 in ne manj kot 90 
dni, ter da se predčasne volitve lahko opravijo najprej v 55 dneh 
od dneva razpisa volitev. 

Sedemnajsti in osemnajsti člen določata, da se v aktu o razpisu 
volitev določi dan razpisa volitev in dan glasovanja in da z dnem, 
ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna 
opravila ter da se za dan glasovanja določi nedelja ali drug dela 
prost dan. 

Devetnajsti člen določa, da se, če poslancu preneha mandat in ni 
namestnika, ki bi ga lahko nadomestil ali niso izpolnjeni pogoji, ki 
jih za nadomestitev določa ta zakon, opravijo nadomestne volitve, 
na katerih se poslanec izvoli za čas do izteka mandatne dobe 
državnega zbora. Nadomestne volitve se opravijo tudi v primeru, 
da so izpolnjeni pogoji, ki jih za nadomestitev določa ta zakon, 
vendar nadomestni poslanec v treh dneh po prejemu obvestila o 
prenehanju mandata ne da pisne izjave, da sprejema mandat. 
Nadomestne volitve se prav tako opravijo, če poslanec odstopi 
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(iz različnih osebnih razlogov; zaradi nastopa s poslansko funkcijo 
nezdružljivega direktorskega mesta v nekem podjetju...), o čemer 
s pisno nepreklicno izjavo obvesti državni zbor. Nadomestne 
volitve se ne opravijo samo v primeru prenehanja funkcije poslanca 
zaradi nastopa s poslansko nezdružljive funkcije v vladi Republike 
Slovenije ali izvolitve za ustavnega sodnika in v primeru smrti 
poslanca. V teh primerih - vendar samo v teh primerih! - za čas 
opravljanja nezdružljive funkcije, vendar ne dlje kot do konca 
mandata, opravlja funkcijo poslanca njegov namestnik. Takšna 
rešitev preprečuje različne možne manipulacije z "dirigiranimi" 
odstopi znanih in uglednih ljudi, ki bi nastopili na volitvah z 
namenom, da kot svojega namestnika po svojem odstopu 
"ustoličijo" nekoga drugega (na primer diskreditiranega 
predstavnika nomenklature). Devetnajsti člen določa tudi, da se 
nadomestne volitve ne opravijo, če poslancu preneha mandat 
manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe državnega 
zbora, razen če zbor odloči drugače. 

Dvajseti člen določa, da nadomestne volitve razpiše državna 
volilna komisija najkasneje v petnajstih dneh po ugotovitvi 
državnega zbora o prenehanju mandata in o tem, da ni 
namestnika, ki bi ga lahko nadomestil oziroma niso izpolnjeni 
pogoji, kijih za nadomestitev določa ta zakon ter da se nadomestne 
volitve opravijo v volilnem okraju, v katerem je bil izvoljen poslanec, 
ki mu je prenehal mandat. Dvajseti člen določa tudi, da se 
nadomestne volitve opravijo po določbah tega zakona, ki veljajo 
za predčasne volitve, kolikor ni v tem členu drugače določeno. 

Enaindvajseti člen določa, da se za volitve poslancev državnega 
zbora oblikuje oseminosemdeset volilnih okrajev. V vsakem 
volilnem okraju se glasuje za enega kandidata. Volilni okraji se 
oblikujejo v skladu z načelom, da se en poslanec voli na približno 
enako število volivcev. Pri oblikovanju volilnih okrajev se upošteva 
samo volivce, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Število volivcev, ki imajo v posameznem volilnem okraju stalno 
prebivališče, sme praviloma odstopati za največ deset odstotkov 
v pozitivni oziroma negativni smeri od števila volivcev v idealnem 
volilnem okraju, ki se izračuna tako, da se število vseh volivcev, 
ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče, deli s številom 
volilnih okrajev (88). Po mnenju pravnih strokovnjakov je potrebno 
v Sloveniji določiti manjša odstopanja v številu volivcev med 
posameznimi volilnimi okraji, kot jih poznajo v drugih državah. 
Razlike v številu volivcev, ki imajo v volilnem okraju stalno 
prebivališče, med posameznimi volilnimi okraji v nobenem primeru 
ne smejo biti večje od petindvajsetih odstotkov, računano od po 
številu volivcev največjega volilnega okraja. V primeru, da 
absolutna razlika preseže petindvajset odstotkov, se mora volilne 
okraje znova preoblikovati skladno z načeli in po postopku, ki jih 
določa ta zakon. Pri oblikovanju volilnih okrajev je treba upoštevati 
njihovo geografsko zaokroženost ter njihove skupne kulturne in 
druge značilnosti. Volilni okraji morajo v čim večji meri slediti mejam 
lokalnih skupnosti, pri nihovem oblikovanju pa je potrebno 
upoštevati tudi meje upravnih enot in tradicionalne členitve območij 
Republike Slovenije. V isti volilni okraj ni dopustno vključevati po 
svoji socialni strukturi bistveno različna območja, kot so izseki 
mesta in primestje. Okraje je v praksi mogoče oblikovati kot 
kompromis med vsemi načeli oziroma merili. Po mnenju pravnih 
strokovnjakov je najpomembnejše merilo spoštovanje načela 
enakosti volilne pravice, vendar pravni strokovnjaki pri tem 
izrecno poudarjajo, da to ne sme biti doseženo s povezovanjem 
izsekov mesta s primestjem, saj bi to lahko povzročilo neprimeren 
poseg v socialno in interesno strukturiranost družbenih skupin. 
Enaindvajseti člen določa tudi, da volilni okraj lahko obsega 
območje ene občine, območje dveh ali več občin, območje dela 
občine oziroma naselja, lahko pa je tudi sestavljen iz občin in 
delov občin oziroma naselij. V primeru, da zaradi gradnje oziroma 
širitve naselij nastane dvom o uvrstitvi posameznega objekta v 
volilni okraj, o uvrstitvi odloči državna volilna komisija. Za volitve 
poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti se 

na območjih, kjer ti skupnosti živita, oblikujeta posebna volilna 
okraja. Pri oblikovanju dveh posebnih volilnih okrajev se ne 
upoštevajo določila, ki sicer veljajo za oblikovanje 88 volilnih okrajev 
(tako na primer ne velja načelo enakosti volilne pravice)., 

Dvaindvajseti člen določa, da so volilni okraji določeni v prilogi, ki 
je sestavni del tega zakona, ter da za sprejemanje in spreminjanje 
priloge veljajo postopki, ki so predpisani za sprejem tega zakona 
(npr. možnost dajanja amandmajev). Dvaindvajseti člen določa 
tudi, da mora biti (v prilogi) za vsak volilni okraj določeno območje 
volilnega okraja in občina, v kateri je sedež volilnega okraja. 

Triindvajseti člen določa, da volitve poslancev vodijo in izvajajo 
volilne komisije in volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi), 
ter da se volilne komisije, razen volilnih komisij diplomatsko 
konzularnih predstavništev, imenujejo za štiri leta, volilne komisije 
diplomatsko konzularnih predstavništev in volilni odbori pa se 
imenujejo za vsake volitve posebej. 

Štiriindvajseti člen določa, da so volilne komisije: državna volilna 
komisija, okrajne volilne komisije in volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev ter da se za volitve poslancev 
italijanske in madžarske narodne skupnosti imenujejo volilne 
komisije posebnih volilnih okrajev. 

Petindvajseti člen določa, da volilni organ sestavljajo predsednik 
in člani ter njihovi namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani), da so 
člani volilnih organov lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico 
in da nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa. 

Šestindvajseti člen določa, da član volilnega organa ne more 
hkrati kandidirati na volitvah. Šestindvajseti člen določa tudi, da 
članu volilnega organa, ki sprejme kandidaturo, po zakonu preneha 
funkcija člana v volilnem organu, ter da člani volilnih organov ne 
morejo biti predstavniki oziroma zaupniki kandidatov. 

Sedemindvajseti člen določa, da je funkcija v volilnem organu 
častna in da morajo člani volilnih organov opravljati svojo funkcijo 
vestno, odgovorno in delovati samo na podlagi zakonov in drugi 
predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil, zaradi dela 
v volilnem organu pa imajo pravico do ustreznega nadomestila. 

Osemindvajseti člen določa, da je volilni organ sklepčen, če so 
navzoči vsi člani oziroma njihovi namestniki ali če so namesto 
odsotnih članov navzoči katerikoli namestniki, vendar predsednika 
lahko nadomešča samo njegov namestnik. 

Devetindvajseti člen določa, da volilni organ odloča z večino glasov 
vseh članov, če pa zaradi enakega števila glasov za in proti ne 
pride do odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa in da 
v primeru, kadar volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, 
ki je nujno potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega 
organa. 

Trideseti člen določa, da so državni organi in organi lokalne 
samouprave dolžni pomagati volilnim organom pri njihovem delu 
ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih potrebujejo pri svojem 
delu. 

Enaintrideseti člen določa, da so lahko pri delu državne volilne 
komisije in okrajnih volilnih komisij navzoči predstavniki kandidatov, 
pri delu volilnih odborov in volilnih komisij diplomatsko konzularnih 
predstavništev pa so lahko navzoči zaupniki kandidatov in da 
predstavniki ali zaupniki kandidatov lahko opozorijo predsednika 
volilnega organa na nepravilnosti, opozorila pa se vpišejo v 
zapisnik volilnega organa. 

Dvaintrideseti člen določa, da predstavnika kandidata določi 
predlagatelj kandidature ob predložitvi kandidature okrajni volilni 
komisiji, imena zaupnikov kandidata pa sporoči predstavnik 
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kandidata okrajni volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem 
glasovanja. Imena tistih zaupnikov kandidata, ki bodo navzoči pri 
delu volilnih komisij diplomatsko konzularnih predstavništev in 
volilnih odborov, ki so jih te volilne komisije imenovale, sporoči 
predstavnik kandidata državni volilni komisiji najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja. Dvaintrideseti člen določa tudi, da je 
predstavnik oziroma zaupnik kandidata lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst 
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost ter sam ni 
kandidat. 

Triintrideseti člen določa, da državno volilno komisijo imenuje 
državni zbor. Triintrideseti člen določa tudi, da državno volilno 
komisijo sestavljajo predsednik in osem članov ter njihovi 
namestniki. Člani volilnega organa se imenujejo po predlogih 
poslanskih skupin, pri čemer se upošteva enakopravna 
zastopanost parlamentarnih političnih strank. Predsednik in njegov 
namestnik morata biti pravna strokovnjaka. 

Štiriintrideseti člen določa, da okrajne volilne komisije, ki se 
imenujejo za območje volilnega okraja, imenuje državna volilna 
komisija in da okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in 
šest članov ter njihovi namestniki. Člani tega volilnega organa se 
imenujejo po predlogih poslanskih skupin, pri čemer se upošteva 
enakopravna zastopanost parlamentarnih političnih Strank. 
Predsednik in njegov namestnik morata biti pravna strokovnjaka. 
Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih 
namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih 
skupnosti z območja volilnega okraja. Štiriintrideseti člen določa 
tudi, da mora biti v volilni komisiji posebnega volilnega okraja za 
izvolitev poslanca narodne skupnosti vsaj en član pripadnik 
narodne skupnosti. 

Petintrideseti člen določa, da volilne komisije diplomatsko 
konzularnih predstavništev imenuje državna volilna komisija ter 
da volilno komisijo diplomatsko konzularnega predstavništva 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 
Predsednik in namestnik predsednika ter člani volilne komisije 
diplomatsko konzularnega predstavništva in njihovi namestniki 
se imenujejo po predlogih organizacij, ki združujejo naše državljane 
v tujini oziroma Slovence po svetu, pri čemer se upošteva 
pluralnost teh organizacij in članstva. Petintrideseti člen določa 
tudi, da se predsednik in člani volilne komisije ter njihovi namestniki 
lahko imenujejo tudi iz vrst osebja diplomatsko konzularnega 
predstavništva, kadar državna volilna komisija navedenih 
predlogov ne prejme v roku trideset dni po razpisu volitev oziroma 
je število predlaganih kandidatov za člane volilnega organa 
premajhno, ter da je v tem primeru lahko število članov volilnega 
organa tudi manjše od predpisanega, vendar morajo biti v volilnem 
organu najmanj trije člani. 

Šestintrideseti člen določa, da se članom volilnih komisij, ki bi jim 
prenehal mandat v času po razpisu volitev, mandat podaljša do 
konca volitev. 

Sedemintrideseti člen določa, da ima volilna komisija tajnika in da 
se tajnik volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
imenuje izmed osebja diplomatsko konzularnega predstavništva. 
Sedemintrideseti člen določa tudi, da je tajnik državne volilne 
komisije vodja službe te komisije. 

Osemintrideseti člen določa, da državna volilna komisija: skrbi za 
zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se 
nanašajo na volilne postopke; usklajuje delo volilnih komisij 
diplomatsko konzularnih predstavništev ter okrajnih volilnih komisij 
in jim daje strokovna navodila v zvezi z izvajanjem tega zakona in 
nadzoruje njihovo delo; predpiše obrazce za izvrševanje tega 
zakona ter določa enotne standarde za volilni material in določa 
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil; ugotavlja 
rezultate glasovanja in razglasi, kateri poslanci so izvoljeni ter 

objavlja izide volitev v državni zbor; izdaja potrdila o izvolitvi in 
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. Osemintrideseti člen 
določa tudi, da državna volilna komisija določi, katere spise ji 
mora poslati okrajna volilna komisija ter katere volilna komisija 
diplomatsko konzularnega predstavništva, v kakšnem roku in na 
kakšen način. 

Devetintrideseti člen določa, da okrajna volilna komisija skrbi za 
zakonitost volitev poslancev, ki se volijo v volilnem okraju in 
ugotavlja, ali so posamične kandidature v skladu z zakonom; 
določa volišča in območja volišč ter imenuje volilne odbore; 
ugotavlja izid glasovanja v volilnem okraju; vodi neposredno 
tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih 
določa zakon. Devetintrideseti člen določa tudi, da pri volitvah 
poslancev italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti te 
naloge opravlja volilna komisija posebnega volilnega okraja. 

Štirideseti člen zakona določa, da volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva vodi neposredno tehnično deio v 
zvezi z volitvami; določa volišča in območja volišč diplomatsko 
konzularnega predstavništva ter imenuje volilne odbore za ta 
volišča; ugotavlja izid glasovanja na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon. 
Štirideseti člen zakona določa tudi, da se pri mora pri določitvi 
sesfave volilnega odbora, ki ga imenuje volilna komisija 
diplomatsko konzularnega predstavništva upoštevati načeto 
pluralnosti, odbor pa mora biti imenovan najkasneje dvajset dni 
pred dnevom glasovanja. Štirideseti člen zakona nadalje določa, 
da volilna komisija diplomatsko konzularnega predstavništva pri 
določitvi volišč oziroma območij volišč upošteva regionalno 
poseljenost posameznih držav z državljani Republike Slovenije. 
Če mednarodne pogodbe oziroma predpisi ne dopuščajo 
organiziranja dveh ali več volišč, volilna komisija določi samo eno 
volišče. Kadar volilna komisija določi samo eno volišče, sama 
opravlja naloge volilnega odbora diplomatsko konzularnega 
predstavništva. 

Enainštirideseti člen določa, da glasovanje na voliščih vodijo volilni 
odbori in da se za vsako volišče določi najmanj en volilni odbor. 

Dvainštirideseti člen določa, da volilni odbor sestavljajo predsednik 
in parno število članov ter njihovi namestniki ter da se člani tega 
volilnega organa imenujejo izmed državljanov, ki imajo stalno 
prebivališče na območju volilnega okraja. Dvainštirideseti člen 
določa tudi, da imajo politične stranke pravico najkasneje v 
dvajsetih dneh po razpisu volitev predlagati kandidate za člane 
tega volilnega organa okrajni volilni komisiji, ki je pri imenovanju 
volilnega odbora dolžna upoštevati sorazmerno zastopanost 
političnih strank. 

Triinštirideseti člen določa, da lahko kandidate in njihove 
namestnike predlagajo politične stranke in volivci. 

Štiriinštirideseti člen določa, da politična stranka določi kandidate 
in njihove namestnike po postopku, določenem z njenimi pravili. 
Pristojni organ stranke določi kandidate in njihove namestnike s 
tajnim glasovanjem. Politična stranka zapisnik o določitvi 
kandidatov in njihovih namestnikov ter svoja volilna pravila predloži 
državni volilni komisiji najkasneje do dne, določenega za 
predložitev kandidatur. Politična stranka lahko vloži kandidature v 
vseh volilnih okrajih, če njene kandidature podprejo s podpisi 
najmanj trije poslanci državnega zbora. Podpisi poslancev na 
predpisanih obrazcih se predložijo državni volilni komisiji, ki o tem 
obvesti okrajne volilne komisije najkasneje dan po predložitvi 
obrazcev. Štiriinštirideseti člen določa tudi, da lahko dvoje ali več 
političnih strank določi skupnega kandidata in njegovega 
namestnika, vendar mora vsaka stranka kandidata in njegovega 
namestnika določiti v skladu s svojimi volilnimi pravili, politične 
stranke pa v tem primeru kandidaturo vložijo skupaj. 
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Petinštirideseti člen določa, da lahko poleg političnih strank določijo 
kandidate in njihove namestnike tudi volivci in sicer s 
podpisovanjem, pri čemer lahko v posameznem volilnem okraju 
določi kandidata in njegovega namestnika s podpisi najmanj petsto 
volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tistem volilnem okraju. 

Šestinštirideseti člen določa, da se podpora s podpisi lahko daje 
od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, do dneva, ki je 
določen za predložitev kandidatur ter da volivec oziroma poslanec 
lahko da svojo podporo s podpisom samo enkrat. Na obrazcu, ki 
ga podpisujejo volivci oziroma poslanci, mora biti označeno, kdo 
je kandidat in kdo njegov namestnik. Volivec oziroma poslanec da 
s podpisom podporo kandidatu in njegovem namestniku hkrati. 

Sedeminštirideseti člen določa, da volivec da svojo podporo s 
podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše osebno pred 
pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri 
pristojnem krajevnem uradu. Državljani, ki u Sloveniji nimajo 
stalnega prebivališča (Slovenci po svetu) podpišejo obrazec 
osebno na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Organ, ki 
vodi evidenco volilne pravice, vodi poseben seznam izdanih 
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili izdani, 
so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima samo 
pristojna volilna komisija oziroma sodišče. Sedeminštirideseti člen 
določa tudi da lahko poslanec da svojo podporo s podpisom na 
predpisanem obrazcu, ki mu ga izda pristojna služba državnega 
zbora. 

Oseminštirideseti člen določa, da vsakdo lahko kandidira samo v 
enem volilnem okraju. Nihče ne more biti hkrati kandidat in 
namestnik drugega kandidata, prav tako pa ne more biti hkrati 
namestnik dveh ali več kandidatov. Pravico biti voljen torej lahko 
državljan uresničuje samo kot kandidat ali kot namestnik 
kandidata v enem volilnem okraju. Kakršnokoli podvajanje teh 
vlog po zakonu ni dopustno. 

Devetinštirideseti člen določa, da sta za vsako kandidaturo 
potrebni pisni soglasji kandidata in njegovega namestnika ter da 
sta ti soglasji nepreklicni. 

Petdeseti člen določa, da se kandidatura vloži pri okrajni volilni 
komisiji in da mora kandidatura vsebovati oznako volilnega okraja, 
ime predlagatelja, osebne podatke kandidata ter namestnika 
kandidata. Podatki - tako za kandidata kot njegovega namestnika 
- morajo obsegati ime, priimek, rojstni p jdatki, stalno prebivališče 
ter poklic. Kandidaturi je potrebno priložiti tudi ime, priimek in naslov 
stalnega prebivališča predstavnika kandidata. Kandidaturi morata 
biti priloženi pisni soglasji kandidata in namestnika kandidata, da 
sprejema kandidaturo. Politična stranka mora kandidaturi priložiti 
tudi zapisnik o določitvi kandidatov ter njihovih namestnikov in 
volilna pravila. Če kandidatura ni vložena s podporo najmanj treh 
poslancev, ji mora biti priloženo s tem zakonom določeno 
najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih in 
seznam teh volivcev. Petdeseti člen določa tudi, da je ime 
predlagatelja enako imenu politične stranko, ki je kandidata določila. 
Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano ime ali kratica imena 
stranke. Kadar kandidaturo vloži več strank skupaj, se kot ime 
predlagatelja navedejo imena vseh teh strank, ter ime koalicije, 
če so ga stranke določile. Kadar je predlagatelj skupina občanov, 
se šteje kot ime predlagatelja ime in priimek prvega podpisnika s 
seznama volivcev iz prejšnjega odstavka tega člena, imenu in 
priimku pa se doda "in skupina volivcev". 

Enainpetdeseti člen določa, da se kandidature predložijo okrajni 
volilni komisiji najkasneje petintrideseti dan pred dnem glasovanja. 

Dvainpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ko prejme 
kandidaturo, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je 
določena v skladu s tem zakonom ter jo zavrne, če ugotovi, da je 

kandidatura vložena prepozno, ali da ni določena v skladu s tem 
zakonom. 

Triinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, če ugotovi 
formalne pomanjkljivosti kandidature, zahteva takoj od 
predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi, sicer volilna komisija 
kandidaturo zavrne. 

Štiriinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija, ki ugotovi, 
da je posameznega kandidata določilo več predlagateljev in da 
ne gre za skupno kandidaturo po tretjem odstavku 44. člena, 
šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in o tem 
takoj obvesti kandidata in predstavnike kandidata. Štiriinpetdeseti 
člen določa tudi, da okrajne volilne komisije takoj pošljejo državni 
volilni komisiji podatke o vloženih kandidaturah. Če državna volilna 
komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več volilnih 
okrajih, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena, in 
o tem takoj obvesti okrajne volilne komisije, kandidata in 
predstavnike kandidata. Če državna volilna komisija ugotovi, da 
namestnik kandidature nastopa hkrati kot kandidat ali da je hkrati 
namestnik dveh ali več kandidatov, šteje, da je taka kandidatura 
nepopolna in pozove predlagatelja, da najkasneje v roku treh dni 
določi novega namestnika kandidata. Zaradi morebitnih 
nesporazumov in težav, ki bi lahko nastale ob uveljavitvi določil o 
namestniku kandidata, je predvidena možnost, da se v treh dneh 
odpravi nepravilnosti, če pa predlagatelj tega ne stori oziroma ne 
upošteva zakonitega roka, se kandidatura zavrne v celoti. 

Petinpetdeseti člen določa, da kandidaturo, ki je pravočasno 
vložena in določena v skladu s tem zakonom, okrajna volilna 
komisija potrdi. 

Šestinpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija odločbo o 
potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidature izda najpozneje do 
tridesetega dne pred dnem glasovanja ter jo pošlje predstavniku 
kandidata. 

Sedeminpetdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi 
seznam kandidatov in njihovih namestnikov, po vrstnem redu, ki 
se določi z žrebom. Žreb o kandidatu in njegovem namestniku se 
opravi le enkrat, v seznam kandidatov pa se pod izžrebano številko 
vpiše najprej kandidat, pod njega pa njegov namestnik in sicer z 
oznako "namestnik" ter z manjšimi črkami kot kandidat. Tudi ta 
rešitev dosledno sledi francoskemu modelu, ki je v praksi 
preizkušen. Na ta način se zmanjša možnost, da bi prišlo do 
nesporazumov, na primer tako, da bi volivec mislil, da lahko 
"izbira" med kandidatom in njegovim namestnikom. 

Oseminpetdeseti člen določa, da se seznami kandidatov, o katerih 
se glasuje v posameznih volilnih okrajih, objavijo v slovenskih 
sredstvih javnega obveščanja in v tistih javnih glasilih, kijih izdajajo 
združenja naših državljanov v tujini oziroma Slovencev po svetu 
ali so namenjena predvsem obveščanju Slovencev po svetu, 
najpozneje petindvajset oziroma petnajst dni pred dnem glasovanja 
in da za objavo skrbi državna volilna komisija, seznami pa morajo 
biti v navedenem roku dostopni volivcem tudi na vseh diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 

Devetinpetdeseti člen določa, da so slovenska sredstva javnega 
obveščanja, ki jih določi državna volilna komisija, dolžna objaviti 
sezname kandidatov s predpisanimi podatki, ter da se stroški 
objave krijejo iz sredstev, namenjenih za izvedbo volitev. 

Šestdeseti člen določa, da volišča določi okrajna volilna komisija 
ter da imajo volišča zaporedno številko. 

Enainšestdeseti člen določa, da se za vsako volišče določi 
poseben prostor, ki mora biti opremljen na način, ki preprečuje 
opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice, ter da se za 
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volišče šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te zgradbe in 
določen prostor okrog zgradbe, prostor, kjer se glasuje, pa mora 
biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. 
Enainšestdeseti člen določa tudi, da volilne komisije pravočasno 
pripravijo za vsa volišča, ki so jih določile, potrebno število 
glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material, ter 
da je na volišču treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, 
o katerih se glasuje. 

Dvainšestdeseti člen določa, da je na dan glasovanja prepovedana 
vsaka agitacija na volišču. 

Triinšestdeseti člen določa, da se na dan pred volitvami zberejo 
predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se bo 
glasovalo, in zagotovijo, da je prostor primerno urejen za izvedbo 
glasovanja ter prevzamejo potrebno število glasovalnih skrinjic in 
glasovnic, overjen volilni imenik za območje volišča, razglase in 
drugo, kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču, lahko 
pa to storijo tudi najkasneje pol ure pred pričetkom glasovanja. 
Triinšestdeseti člen določa tudi, da o prevzemu volišča in volilnega 
gradiva volilni odbor napravi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in 
predsednik volilnega odbora. 

Štiriinšestdeseti člen določa, da se najkasneje pol ure pred 
začetkom glasovanja zberejo predsednik in člani volilnega odbora 
v prostoru, kjer se glasuje in pregledajo, če je prostor v enakem 
stanju, kot so ga zapustili na dan pred volitvami, in če je volilni 
material v enakem stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri 
tem preverijo, če je volilna skrinjica prazna ter o tem sestavijo 
zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani volilnega odbora. 

Petinšestdeseti člen določa, da glasovanje traja nepretrgoma od 
7. do 19. ure in da se volišče, na katerem so glasovali vsi v volilni 
imenik vpisani volivci, lahko zapre že pred 19. uro. Petinšestdeseti 
člen določa tudi, da lahko volilni odbori v sporazumu z okrajno 
volilno komisijo določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro aH 
konča po 19. uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje 
volivcem, ki sicer ne bi mogli glasovati, vendar se glasovanje ne 
more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri. 

Šestinšestdeseti člen določa, da lahko volivci, ki so na dan 
glasovanja odsotni, glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot 
pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred 
dnem glasovanja. Šestinšestdeseti člen določa tudi, da se 
predčasno glasovanje opravi na posebnem volišču na sedežu 
okrajne volilne komisije. 

Sedeminšestdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija obvesti 
volivce o dnevu glasovanja in o volišču, na katerem so vpisani v 
volilni imenik. 

Oseminšestdeseti člen določa, da volivec glasuje osebno na 
volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik in da volivec najprej 
pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa tudi svoje 
prebivališče, predsednik ali član volilnega odbora pa ugotovi 
istovetnost volivca z osebnim dokumentom, ki izkazuje osebne 
podatke volivca ali na drug način. Nato se volivec podpiše za 
svojim imenom in priimkom v volilnem imeniku, predsednik ali 
član volilnega odbora pa mu pojasni, kako se glasuje, ter mu 
izroči glasovnico. Oseminšestdeseti člen določa tudi, da lahko v 
primeru, če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, državljan 
glasuje na podlagi potrdila pristojnega organa, da je vpisan kot 
volivec za območje volišča, na katerem želi glasovati, kar se 
vpiše v zapisnik; potrdilo pa se priloži zapisniku. 

Devetinšestdeseti člen določa, da volilni odbor ne sme odreči 
glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik za to volišče, in 
tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili, morebitna pripomba 
člana volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki hočejo 
glasovati, pa se vpiše v zapisnik. Devetinšestdeseti člen določa 

tudi, da se priimek, rojstno ime, prebivališče ter morebitna izjava 
osebe, pri kateri se v volilnem imeniku za njenim imenom in 
priimkom že nahaja podpis v skladu s četrtim odstavkom 68. 
člena, vendar hoče vseeno glasovati, vpišejo v zapisnik, glasovati 
pa ji volilni odbor ne dovoli. 

Sedemdeseti člen določa, da se glasovanje opravi z glasovnico, 
ki vsebuje: oznako volilnega okraja; zaporedne številke ter imena 
in priimke kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju, po 
vrstnem redu iz seznama iz 57. člena tega zakona; ime 
predlagatelja in znak politične stranke, kadar je predlagatelj 
politična stranka ali znak koalicije, kadar je predlagatelj koalicija 
več političnih strank in so te določile znak koalicije; ter navodilo o 
načinu glasovanja. Na glasovnici mora biti pod imenom in priimkom 
kandidata za oznako "namestnik" navede ime in priimek 
namestnika tega kandidata, ki pa morata biti natisnjena z vsaj 
tretjino manjšimi črkami kot ime in priimek kandidata. Tudi to določilo 
dosledno sledi francoskemu modelu, ki ravno tako predpisuje 
uporabo oznak in manjših črk za namestnike na glasovnici) in 
preprečuje morebitne nesporazume ("izbiranje" med kandidatom 
in namestnikom), pa tudi možne manipulacije - da bi z 
namestnikom kot navideznim "dodatnim" kandidatom zbirali 
glasove za "pravega" kandidata. Sedemdeseti člen določa tudi, 
da volivec lahko glasuje samo za enega kandidata in sicer tako, 
da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in 
imenom kandidata, za katerega glasuje, pri čemer šteje, da je 
hkrati glasoval za kandidata in njegovega namestnika. 

Enainsedemdeseti člen določa, da volivec izpolnjeno glasovnico 
odda v glasovalno skrinjico in nemudoma odide z volišča. 

Dvainsedemdeseti člen določa, da je neizpolnjena glasovnica in 
glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata 
je volivec glasoval, neveljavna. 

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, 
kot je določeno v 70. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, 
za katerega kandidata je glasoval. 

Triinsedemdeseti člen določa, da morajo biti ves čas glasovanja 
navzoči vsi člani volilnega odbora oziroma njihovi namestniki, 
lahko pa so navzoči tudi zaupniki kandidatov. Triinsedemdeseti 
člen določa tudi, da ima kandidat lahko največ po enega zaupnika 
na vsakem volišču, okrajna volilna komisija pa izda zaupniku 
potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem odboru. 

Štiriinsedemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora s 
pomočjo članov odbora skrbi za red in mir na volišču in da lahko 
zahteva pomoč policije, ki je na volišču pod njegovim vodstvom, 
v času prisotnosti policistov na volišču pa je glasovanje prekinjeno. 
Štiriinsedemdeseti člen določa tudi, da lahko predsednik volilnega 
odbora vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar 
se vpiše v zapisnik. Izjema je zaupnik kandidata, saj o njegovi 
odstranitvi odloči volilni odbor. Štiriinsedemdeseti člen nadalje 
določa, da nihče (izjema so policisti, kadar jih pokliče predsednik 
odbora) ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem, 
če pa je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko 
predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na 
volišče samo v določenem številu ali posamično. 

Petinsedemdeseti člen določa, da ima tisti volivec, ki zaradi telesne 
hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je 
določeno v tem zakonu, pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu 
pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico ter da o upravičenosti 
volivca do uveljavitve te pravice odloči volilni odbor in vpiše to v 
zapisnik. 

Šestinsedemdeseti člen določa, da se o glasovanju piše zapisnik, 
v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na volišču, na zahtevo 
vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika pa se vpišejo 
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v zapisnik tudi posamezne okoliščine, posebno mnenje člana 
volilnega odbora ali zaupnika in njegove pripombe k zapisniku. 
Šestinsedemdeseti člen določa tudi, da zapisnik podpišejo 
predsednik in člani volilnega odbora. 

Sedeminsedemdeseti člen določa, da volivci ne smejo biti 
vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja, tisti volivci, ki na 
dan volitev niso v kraju svojega stalnega bivališča, ker služijo 
vojaški rok, pa lahko glasujejo po pošti v volilnem okraju, v katerem 
je njihovo stalno prebivališče. Sedeminsedemdeseti člen določa 
tudi, da lahko po pošti glasujejo tudi oskrbovanci domov za 
starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so 
na zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo okrajni volilni komisiji 
najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja. Po pošti lahko 
glasujejo tudi osebe v priporu in osebe na prestajanju zaporne 
kazni. Glasovanje po pošti pa se opravi pred dnem, ki je določen 
z razpisom kot dan glasovanja. 

Oseminsedemdeseti člen določa, da volivci, ki imajo stalno 
prebivališče v tujini, uresničujejo volilno pravico na osnovi vpisa v 
poseben volilni imenik, ki ga vodi diplomatsko konzularno 
predstavništvo. Vpis se opravi po zakonu, pri vpisu pa se razvrsti 
volivca v tisti volilni okraj, v katerem je imel zadnje stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji sam ali eden od staršev. Če 
tega ni mogoče ugotoviti, pristojni organ o tem obvesti volivca, ki 
nato sam izbere volilni okraj, v katerem, bo uresničeval pravico 
voliti. V primeru, da volivec ne izbere volilnega okraja, ga določi 
državna volilna komisija z žrebom. O vpisu v poseben volilni 
imenik diplomatsko konzularno predstavništvo obvesti volivca. 
Oblikovanje in razgrnitev posebnih volilnih imenikov določa zakon 
o evidenci volilne pravice. Takšno določilo se bistveno razlikuje 
od dosedanje ureditve ter bi močno olajšalo uresničevanje volilne 
pravice za slovenske državljane, ki imajo stalno prebivališče u 
tujini. Oseminsedemdeseti člen nadalje določa, da volivci, ki imajo 
stalno prebivališče, glasujejo osebno na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu oziroma na volišču, ki ga določi volilna komisija 
diplomatsko konzularnega predstavništva; lahko pa glasujejo tudi 
po pošti, če to sporočijo diplomatsko konzularnemu predstavništvu 
najkasneje petnajst dni pred dnem glasovanja. Volivci, ki so na 
dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko glasujejo 
na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije 
ali po pošti, če to sporočijo državni volilni komisiji najkasneje 
petnajst dni pred dnem glasovanja, ali če to sporočijo diplomatsko 
konzularnemu predstavništvu najkasneje osemnajst dni pred 
dnem glasovanja. Diplomatsko konzularno predstavništvo o 
nameri volivca obvesti državno volilno komisijo najkasneje petnajst 
dni pred dnem glasovanja. Državna volilna komisija na osnovi 
prejetih obvestil sestavi sezname volivcev za glasovanje na 
diplomatsko konzularnih predstavništvih ter po pošti iz tujine ter 
jih posreduje diplomatsko konzularnim predstavništvom 
najkasneje dvanajst dni pred dnem glasovanja. V enakem roku 
državna volilna komisija obvesti tudi volilno komisijo volilnega 
okraja o nameri volivca, ki ima v tistem kraju stalno bivališče, 
začasno prebivališče pa v tujini, da bo glasoval po pojiti iz tujine 
oziroma na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Glasovanje 
na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije 
se izvede v rokih, ki so predpisani v 65. in 66. členu zakona, pri 
čemer poteka glasovanje na voliščih na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih na dan glasovanja od 7.00 ure do 19.00 ure po 
lokalnem času. Volilne komisije diplomatsko konzularnih 
predstavništev upoštevajo tiste glasovnice, ki so prispele na njen 
naslov dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure po lokalnem času. 
Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko konzularnih 
predstavništvih Republike Slovenije se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki Sloveniji. Volilne 
komisije pošljajo glasovnice za glasovanje po pošti volivcem 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. V istem roku obvestijo 
tudi vse volivce iz prvega odstavka tega člena in volivce, ki jih je 
državna volilna komisija vpisala v volilne sezname volišč 

diplomatsko konzularnih predstavništev, o času glasovanja in o 
volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik oziroma seznam 
ter o volilnem okraju, v katerem bo volivec uresničeval pravico 
voliti. 

Devetinsedemdeseti člen določa, da lahko volivci, ki se zaradi 
bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani 
v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, 
vendar le, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni 
pred dnem glasovanja. 

Osemdeseti člen določa, da začne takoj po končanem glasovanju 
volilni odbor ugotavljati izide glasovanja in sicer tako, da najprej 
prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in 
omot zapečati, potem pa ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih 
skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico 
ter ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je 
neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 

Enainosemdeseti člen določa, da se o delu volilnega odbora pri 
ugotavljanju izida glasovanja sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
predsednik in člani volilnega odbora. V zapisnik se vpišejo 
morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega odbora 
in zaupnikov kandidatov ter vsi podatki o izidu glasovanja na 
volišču: koliko je na območju volišča volilnih upravičencev po 
volilnem imeniku, koliko volivcev je glasovalo po volilnem imeniku, 
koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo 
po glasovnicah, koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov 
so dobili posamezni kandidati. 

Dvainosemdeseti člen določa, da predsednik volilnega odbora 
razglasi izid glasovanja na volišču, vendar ne pred 19. uro ter da 
volilni odbor zapisnik o svojem delu in drug volilni material pošlje 
okrajni volilni komisiji. 

Triinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija ugotovi 
za območje volilnega okraja koliko volivcev je vpisano v volilni 
imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo po volilnem imeniku in 
koliko jih je glasovalo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, 
koliko glasovnic je bilo neveljavnih in koliko glasov so dobili 
posamezni kandidati. Triinosemdeseti člen določa tudi, da okrajna 
volilna komisija ugotovi izid glasovanja po pošti, razen izida 
glasovanja po pošti iz tujine, pri čemer upošteva glasovnice, ki so 
prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja. 

Štiriinosemdeseti člen določa, da okrajna volilna komisija sestavi 
o svojem delu zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani okrajne 
volilne komisije ter ga skupaj z drugim volilnim materialom pošlje 
državni volilni komisiji v roku, ki ga določi državna volilna komisija. 

Petinosemdeseti člen določa, da volilna komisija diplomatsko 
konzularnega predstavništva sestavi o svojem delu zapisnik, ki 
ga podpišejo predsednik in člani volilne komisije ter ga pošlje 
skupaj z drugim volilnim materialom državni volilni komisiji v roku, 
ki ga določi državna volilna komisija. Komisija pri sestavi zapisnika 
uporabi določbe o ugotavljanju izida glasovanja na volišču, vendar 
zapiše izid glasovanja za vsak volilni okraj posebej. 

Šestinosemdeseti člen določa, da državna volilna komisija ugotovi 
za vsakega kandidata skupno število glasov , ki jih je dobil na 
glasovanju v volilnem okraju in na glasovanju na diplomatsko 
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije ter na glasovanju 
po pošti iz tujine, pri čemer upošteva tiste glasovnice, ki so prispele 
najkasneje četrti dan po dnevu glasovanja do 12.00 ure. 

Sedeminosemdeseti člen določa, da so izvoljeni tisti kandidati, ki 
so prejeli večino glasov vseh volivcev, ki so veljavno glasovali v 
tistih volilnih okrajih, če pa nobeden od kandidatov ni prejel večine 
glasov vseh volivcev, ki so glasovali o kandidatih tistega volilnega 
okraja, se 14. dan po dnevu glasovanja opravi drugi krog volitev 
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med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. Drugi 
krog volitev razpiše državna volilna komisija. Če je več kandidatov 
dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več 
kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira 
kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. 
Sedeminosemdeseti člen določa tudi, da se na glasovnici za drugi 
krog volitev kandidata navedeta po vrstnem redu glede na število 
dobljenih glasov v prvem krogu volitev, kadar pa je število dobljenih 
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom, ki ga opravi okrajna 
volilna komisija. Sedeminosemdeseti člen nadalje določa, da je v 
drugem krogu volitev izvoljen tisti kandidat, ki prejme večje število 
glasov in da v primeru, če sta kandidata v drugem krogu 
glasovanja prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi med 
kandidatoma žreb, ki ga opravi državna volilna komisija v 
prisotnosti kandidatov ali njunih predstavnikov. 
Sedeminosemdeseti člen določa tudi, da se določbe zakona v 
zvezi z namestnikom kandidata uporabljajo tudi v drugem krogu 
volitev, kar pomeni, da morata tako razglas kot tudi glasovnica za 
drugi krog volitev vsebovati ime in priimek namestnika kandidata, 
po francoskem zgledu opremljenega s posebno oznako in 
natisnjenega z vsaj tretjino manjšimi črkami kot priimek in ime 
kandidata (zaradi preprečevanja nesporazumov in manipulacij). 

Oseminosemdeseti člen določa, da izid volitev na državni ravni 
ugotovi državna volilna komisija ter o tem sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije. 

Devetinosemdeseti člen določa, da se izid volitev v državni zbor 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Devetdeseti člen določa, da izda izvoljenemu poslancu državna 
volilna komisija potrdilo o izvolitvi. Izvoljenemu poslancu izda 
državna volilna komisija potrdilo o izvolitvi, v primeru prenehanja 
funkcije poslanca zaradi nastopa s poslansko nezdružljive funkcije 
v vladi Republike Slovenije ali izvolitve za ustavnega sodnika in v 
primeru smrti poslanca pa izda državna volilna komisija potrdilo o 
izvolitvi namestniku tistega poslanca, ki mu je prenehala funkcija. 
Devetdeseti člen določa tudi, da v primeru, da poslanec sam 
odstopi pred koncem mandata, državna volilna komisija ne izda 
potrdila o izvolitvi njegovemu namestniku, ampak razpiše 
nadomestne volitve v volilnem okraju, v katerem je bil ta poslanec 
izvoljen. V primeru iz predzadnjega odstavka 19. člena razpiše 
državna volilna komisija volitve samo, če tako s sklepom odloči 
državni zbor. To pomeni, da kadar je do poteka mandata državnega 
zbora manj kot šest mesecev, državni volilni komisiji ni potrebno 
razpisati ponovnih volitev (upoštevati je potrebno predpisane roke, 
pa tudi načelo ekonomičnosti), razen če tako odloči državni zbor 
(na primer na osnovi ugotovitve, da bi izpraznjeno poslansko 
mesto - ali več mest - lahko bistveno vplivalo na njegovo delo, 
kljub skorajšnjemu koncu mandata. 

Enaindevetdeseti člen določa, da se naknadne volitve opravijo, 
če v volilnem okraju oziroma na posameznem volišču ni bilo 
izvedeno glasovanje na dan, ki je bil določen za glasovanje. 
Enaindevetdeseti člen določa tudi, da naknadne volitve razpiše 
okrajna volilna komisija ter da se za njihovo izvedbo smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona o splošnih volitvah, opraviti pa 
se morajo najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za 
glasovanje na splošnih volitvah. 

Dvaindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve opravijo, če 
pristojna volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne 
volitve. Dvaindevetdeseti člen določa tudi, da ponovne volitve 
razpiše okrajna volilna komisija, če pa je razveljavila volitve 
državna volilna komisija, razpiše volitve ta komisija. 

Triindevetdeseti člen določa, da se ponovne volitve se opravijo 
tudi v primeru, če državni zbor oziroma ustavno sodišče v primeru 

pritožbe ne potrdi poslanskega mandata in državna volilna komisija 
ugotovi, da je zaradi tega potrebno opraviti ponovne volitve (da 
torej v državni zbor ni bilo veljavno izvoljenih vseh 90 poslancev). 
V tem primeru razpiše ponovne volitve državna volilna komisija. 

Štiriindevetdeseti člen določa, da se v aktu o razpisu volitev določi 
dan glasovanja na ponovnih volitvah, ki se na podlagi obstoječih 
kandidatur opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa volitev, 
na podlagi novih kandidatur pa najkasneje v dveh mesecih od 
dneva razpisa volitev. 

Petindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti v 
postopku kandidiranja vsak kandidat in vsak predstavnik 
kandidata pravico vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji do roka, 
določenega za predložitev kandidatur, okrajna volilna komisija pa 
mora o ugovoru odločiti v postopku ugotavljanja zakonitosti 
kandidatur, vendar najpozneje v 48 urah od izteka roka za 
predložitev kandidatur. 

Šestindevetdeseti člen določa, da lahko državna volilna komisija 
razveljavi ali spremeni odločbo okrajne volilne komisije, izdano v 
postopku potrjevanja kandidatur, če ugotovi, da je odločba 
nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do dneva, 
določenega za objavo seznamov kandidatov. 

Sedemindevetdeseti člen določa, da se zoper odločbo volilne 
komisije, s katero se zavrne kandidatura, zoper odločbo volilne 
komisije iz drugega odstavka 95. člena tega zakona ter zoper 
odločbo državne volilne komisije iz prejšnjega člena se lahko 
vloži pritožba na sodišče, pristojno za upravne spore, v 48 urah 
po prejemu odločbe, sodišče, ki odloča v senatu treh sodnikov 
pa mora ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih 
odločiti o pritožbi najkasneje v 48 urah po prejemu pritožbe. 

Osemindevetdeseti člen določa, da ima zaradi nepravilnosti pri 
delu volilnega odbora pri volitvah vsak kandidat, predstavnik 
oziroma zaupnik kandidata in vsak volivec pravico v treh dneh 
od dneva glasovanja vložiti ugovor pri okrajni volilni komisiji 
oziroma pri volilni komisiji diplomatsko konzularnega 
predstavništva, ta pa mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 
Osemindevetdeseti člen določa tudi, da ima zaradi nepravilnosti 
pri delu volilne komisije diplomatsko konzularnega predstavništva 
oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat in vsak 
predstavnik oziroma zaupnik kandidata pravico v treh dneh od 
dneva glasovanja vložiti ugovor pri državni volilni komisiji, ta pa 
mora o ugovoru odločiti v roku 48 ur. 

Devetindevetdeseti člen določa, da lahko okrajna volilna komisija, 
če ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma 
pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid 
volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter odredi ponovne volitve 
v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno. 

Stoti člen določa, da mora državna volilna komisija, če ugotovi 
takšne nepravilnosti pri delu okrajne volilne komisije, ki so ali bi 
lahko bistveno vplivale na izid volitev, sama ugotoviti izid volitev v 
volilnem okraju. Stoti člen določa tudi, da državna volilna komisija, 
če ugotovi takšne nepravilnosti pri delu volilne komisije diplomatsko 
konzularnega predstavništva, ki so ali bi lahko bistveno vplivale 
na izid volitev, razveljavi glasovanje na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu ter odredi ponovne volitve v obsegu, u katerem je 
bilo glasovanje razveljavljeno. 

Stoprvi člen določa, da ima zoper odločitev volilne komisije, ki 
lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, vsak kandidat in 
predstavnik liste kandidatov pravico do pritožbe na državni zbor 
ter da se pritožba lahko vloži najkasneje do prve seje državnega 
zbora, pritožba, ki se nanaša na naknadne ali ponovne volitve, 
pa najkasneje 15 dni od dneva teh volitev. Stoprvi člen določa 
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tudi, da državni zbor odloča o pritožbi ob potrditvi poslanskih 
mandatov. 

Stodrugi člen določa, da se z denarno kaznijo najmanj 100.000 
tolarjev kaznuje za prekršek kdor izvaja predvolilno propagando 
v času volilnega molka ali kdor agitira na volišču ter da se z 
enako kaznijo kaznuje tisti volilec, ki potem, ko je glasoval, na 
opomin predsednika volilnega odbora noče oditi z volišča oziroma 
moti red na volišču. Stodrugi člen določa tudi, da se z denarno 
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev ali s kaznijo zapora do 30 dni 
kaznuje za prekršek, kdor pride na volišče z orožjem ali nevarnim 
orodjem (izjema so policisti, če jih pokliče predsednik volilnega 
odbora) ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, 
da se pripelje na volišče oborožene osebe, ali jih sam pripelje. 

Stotretji člen določa, da se pristojnosti, ki so jih opravljale volilne 
komisije volilnih enot po zakonu o volitvah v državni svet (Ur. L. 

RS 44/92) in drugih predpisih, se po načelu sedeža prenesejo na 
volilne komisije volilnih okrajev. 

Stočetrti člen določa, da lahko na prvih volitvah po uveljavitvi 
tega zakona poslanec da podporo iz drugega odstavka 44. člena 
tega zakona samo kandidaturam tiste politične stranke, na listi 
katere je bil izvoljen v državni zbor. 

Stopeti člen določa, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha 
veljati zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 
60/95), razen določb o nadomestnih volitvah poslancev 
državnega zbora, ki prenehajo veljati z dnem konstituiranja 
prvega, po določbah tega zakona izvoljenega državnega zbora. 

Stošesti člen določa, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

PRILOGA 

Priloga določa območja volilnih okrajev in sicer tako za 88 volilnih 
okrajev za volitev poslancev kot tudi za dva posebna volilna 
okraja za predstavnike narodnostnih skupnosti. Priloga določa 
tudi sedeže volilnih okrajev, priložen pa ji je izračun števila volivcev 

po posameznih volilnih okrajih. Predloženo besedilo zakona bo 
nadomeščeno z besedilom, ki bo vsebovalo tudi volilne okraje, 
takoj ko bo mogoče. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

POMORSKEM TRGOVINSKEM 

PROMETU MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE 

REPUBLIKE IRAN (BIRPTP) 

EPA 1112 -II 

Številka: 344-01/98-3 (T) 
Ljubljana, 9. marca 2000 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
POMORSKEM TRGOVINSKEM PROMETU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE 
IRAN, 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- dr. Ernerst PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o pomorskem trgovinskem prometu med Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran, 
podpisan v Teheranu 11. maja 1999. 

* Besedilo v perzijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

O POMORSKEM TRGOVINSKEM PROMETU 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Islamske republike Iran, v 
nadaljnjem besedilu "pogodbenici", sta se v želji, 

da bi zagotovili usklajen razvoj pomorskega trgovinskega 
prometa med državama in 

da bi vzpostavili sodelovanje na področju pomorskega 
trgovinskega prometa, 

sporazumeli o sklenitvi tega sporazuma, kot sledi: 

1. ČLEN 

V tem sporazumu naslednji izrazi pomenijo: 

1. "ladja pogodbenice": katero koli trgovsko ladjo, ki je v skladu z 
zakonodajo pogodbenice vpisana v ladijski vpisnik in pluje pod 
njeno zastavo, ražen: 

a) vojnih ladij, 

b) drugih ladij, ki so v službi oboroženih sil, 

c) raziskovalnih ladij (hidrografskih, oceanografskih in 
znanstvenih), 

d) ribiških ladij, 

e) ladij, ki opravljajo naloge, ki niso v zvezi s trgovino (javne ladje, 
sanitetne ladje itd.). 

t 
2. "član posadke": katero koli osebo na ladji pogodbenice, ki ima 
ustrezen pomorski osebni dokument in je pravilno vpisana v 
seznam posadke; 

3. "pristojni pomorski organ": 

za Republiko Slovenijo: 
A) Ministrstvo za promet in zveze, Sektor za pomorstvo za splošne 
pomorske zadeve in 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo za plovbne zadeve in 
zadeve v zvezi z varnostjo na morju, 
B) Luka Koper, d.d., za pristaniške storitve; 

za Islamsko republiko Iran: Organizacija za pristanišča in 
ladjarstvo. 

2. ČLEN 

Ta sporazum se uporablja na ozemlju Republike Slovenije in na 
ozemlju Islamske republike Iran. 

3. ČLEN 

Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran 
na področju pomorskega trgovinskega prometa temelji na načelih 

enakih pravic, spoštovanju državne suverenosti, medsebojnih 
koristih in interesih. 

4. ČLEN 

V skladu s 3. členom tega sporazuma pogodbenici sodelujeta in 
druga drugi pomagata pri vzpostavljanju stikov med pristojnimi in 
zainteresiranimi organizacijami in organi, odgovornimi za pomorski 
trgovinski promet v svojih državah. 

5. ČLEN 

1. Pogodbenici sodelujeta in druga drugi pomagata pri razvoju 
pomorskega trgovinskega prometa med državama in v ta namen: 

a) spodbujata slovenske in iranske ladijske družbe k sodelovanju 
pri prevozu blaga med pristanišči pogodbenic ter sodelujeta pri 
odpravljanju morebitnih ovir, ki bi lahko preprečevale razvoj tega 
prevoza; 

b) si prizadevata za uporabo načela prostega pretoka storitev v 
pomorskih trgovinskih prevozih med pristanišči pogodbenic ali 
med njunimi pristanišči in pristanišči tretjih držav. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena ne posegajo v pravice 
ladij, ki plujejo pod zastavo tretjih držav, da sodelujejo pri pomorskih 
trgovinskih prevozih med pristanišči obeh pogodbenic ali da jih 
zakupi ali jih upravlja ladijska družba ene od pogodbenic za 
pomorski trgovinski promet med pristanišči obeh pogodbenic. 

6. ČLEN 

1 .Vsaka pogodbenica obravnava ladje druge pogodbenice, njihove 
posadke, potnike in blago ladij kot svoje ladje, ki se uporabljajo v 
mednarodnem pomorskem trgovinskem prometu, v zvezi: 

a) s prostim dostopom v svoje teritorialne vode in v pristanišča, ki 
so odprta za mednarodni promet; 

b) s postankom ladij v pristaniščih in uporabo pristaniških naprav; 

c) z vkrcevanjem in izkrcavanjem potnikov; 

d) z uporabo storitev za pomorski trgovinski promet kot tudi z 
njim povezanih trgovinskih dejavnosti. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za: 

a) dejavnosti, ki jih v skladu z notranjo zakonodajo vsake 
pogodbenice lahko opravljajo le njena lastna podjetja in organizacije; 

b) predpise v zvezi z vstopom in bivanjem tujcev na ozemlju ene 
ali druge pogodbenice; 

c) pravila, ki urejajo obvezno pilotažo; 

d) pristanišča, ki niso odprta za mednarodni promet. 
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7. ČLEN 

Pogodbenici v okviru svoje zakonodaje in pristaniških predpisov 
sprejmeta vse potrebne ukrepe za olajšanje in spodbujanje 
pomorskega trgovinskega prometa, da bi se v svojih pristaniščih 
izognili nepotrebnim zamudam ladij, ki plujejo pod zastavo druge 
pogodbenice, kot tudi da bi čim bolj pospešili in poenostavili 
veljavne upravne, carinske in sanitarne postopke v svojih 
pristaniščih. 

8. ČLEN 

1. Potrdila o državni pripadnosti in izmeritvena spričevala ter druga 
ladijska spričevala, ki jih priznavajo pristojni organi ene od 
pogodbenic, in dokumente, izdane v skladu z zahtevami 
mednarodnih konvencij, priznajo pristojni organi druge 
pogodbenice. 

2. Ladje vsake pogodbenice, ki imajo izmeritvena spričevala, 
veljavna v skladu s prvim odstavkom tega člena, so oproščene 
dodatne meritve v pristanišču druge pogodbenice. 

3. Pristaniške pristojbine in prispevki se izračunajo na podlagi 
izmeritvenih spričeval ladij, kot je določeno v prvem odstavku 
tega člena. 

9. ČLEN 

Pogodbenici priznata osebne dokumente članov posadke, ki so 
jih izdale in jih priznajo njuni pristojni organi.Ta osebna dokumenta 
sta: 

- za člane posadke ladij Republike Slovenije: pomorska knjižica, 
- za člane posadke ladij Islamske republike Iran: pomorski osebni 
dokument. 

10. ČLEN 

Pogodbenici uporabljata določbe Konvencije MOD št.108. 

11. ČLEN 

Vsaka pogodbenica, kadar je potrebno, v okviru svojih možnosti 
daje potrebno zdravniško pomoč članom posadk ladij druge 
pogodbenice v skladu s svojo notranjo zakonodajo in predpisi. 

12. ČLEN 

1. Če ladja ene od pogodbenic nasede, jo vrže na obalo ali se ji 
zgodi kakšna druga nesreča v teritorialnem morju ali v pristanišču 
druge pogodbenice, je ladji in njenemu tovoru zagotovljeno enako 
varstvo kot domačim ladjam te države in njihovemu tovoru. 

Posadki in potnikom na ladji pogodbenice iz prvega odstavka 
tega člena so kadar koli zagotovljene enaka podpora, pomoč in 
zaščita, ki so zagotovljene državljanom pogodbenice, v 
teritorialnem morju ali v pristanišču katere se je zgodila škoda, 
stroški v zvezi s tem pa se zberejo v skladu s sporazumi, 
sklenjenimi med pogodbenicama. 

Določbe tega člena ne preprečujejo pravic do vložitve zahtevkov 
v zvezi s pomočjo in podporo, dano na podlagi pogodbe ladji, ki je 
utrpela škodo, njeni posadki, potnikom, tovoru in imetju na ladji. 

2. Za ladjo, ki je utrpela škodo, njeno imetje in tovor na njej v celoti 
ali za kateri koli njun del, ki je bil rešen, ne veljajo carinske dajatve, 
davki in drugi prispevki, razen če sta imetje in/ali tovor namenjena 
uporabi in potrošnji na ozemlju pogodbenice, kjer se je zgodila 
nesreča. 

3. Določbe drugega odstavka tega člena ne posegajo v zakone in 
predpise, ki veljajo na ozemlju pogodbenic v zvezi z začasnim 
skladiščenjem blaga. 

13. ČLEN 

1. Pristojni organi pogodbenice ne posegajo v civilne spore, nastale 
na morju ali v njenih pristaniščih, med lastnikom ladje, kapitanom, 
častniki in drugimi člani posadke v zvezi z njihovimi osebnimi 
dohodki, osebno lastnino posadke in na splošno z delom na ladji, 
ki pluje pod zastavo druge pogodbenice. 

2. Pristojni organi pogodbenice nimajo kazenske pristojnosti v 
zvezi s kaznivim dejanjem, storjenim na ladji druge pogodbenice, 
ki je v pristanišču v njeni državi, razen: 

a) na prošnjo ali s pristankom diplomatskega ali konzularnega 
predstavnika druge pogodbenice, pod katere zastavo pluje ladja; 

b) če kaznivo dejanje ali njegove posledice motijo javni red na 
obali ali v pristanišču ali vplivajo na javno varnost; 

c) v vseh primerih nezakonite trgovine z narkotiki, psihotropnimi 
ali radioaktivnimi snovmi. 

3. Določbe tega člena ne posegajo v pravice pristojnih organov 
pogodbenic do izvajanja njihovih lokalnih zakonov in predpisov v 
zvezi z zdravjem ljudi, carinskim nadzorom, zaščito morskega 
okolja, varnostjo ladij, pristanišč, človekovega življenja in blaga 
ter vstopom tujcev na njuno ozemlje. 

14. ČLEN 

1. Zaradi tesnega sodelovanja se pogodbenici občasno 
medsebojno posvetujeta, da bi: 

a) obravnavali in izboljšali možnosti za izvajanje tega sporazuma; 

b) predlagali in uskladili morebitne spremembe in dopolnitve tega 
sporazuma. 

2. V skladu s prvim odstavkom tega člena pogodbenici po 
diplomatski poti predlagata, da se opravijo posvetovanja med 
pristojnimi pomorskimi organi pogodbenic, taka posvetovanja pa 
se začnejo najkasneje 60 (šestdeset) dni po dnevu prejema takega 
predloga. 

15. ČLEN 

1. Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega 
obvestila, s katerim se pogodbenici medsebojno po diplomatski 
poti obvestita o izpolnitvi notranjepravnih zahtev za njegovo 
izvajanje. 
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2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica 
ga lahko pisno odpove s šestmesečnim odpovednim rokom, 
vendar ne prej kot tri leta po dnevu, ko je začel veljati. 

3. Ta sporazum se lahko spreminja in dopolnjuje na podlagi 
vzajemnega soglasja pogodbenic. Spremembe in dopolnitve se 
opravijo in izmenjajo samo pisno. 

Sklenjeno v Teheranu dne 11. maja 1999, ki ustreza 21/2/1378, v 
dveh izvirnikih v slovenskem, perzijskem in angleškem jeziku, 

pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v 
razlagi je odločilno angleško besedilo. 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

mag. Anton Bergauer, l.r. 

ZA VLADO 
ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN 

Mohamoud Hojjati, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Islamske republike Iran sta s 
sklenitvijo Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu okrepili 
medsebojno sodelovanje in gospodarske odnose zlasti na 
področju pomorskega prometa v obojestransko korist in v skladu 
s potrebami in cilji gospodarskega razvoja. 

Pomorski promet z Islamsko republiko Iran je do sedaj potekal po 
načelih prostega tržnega poslovanja, neformalizirano in po 
začasnih dogovorih med izvajalci storitev v pomorskem prometu. 
S sklenitvijo omenjenega sporazuma pa so ti odnosi tudi formalno 
urejeni. 

Pobudo za sklenitev sporazuma je podala Vlada Islamske 
republike Iran, v mesecu juniju leta 1997, ob obisku iranske 
delegacije na Ministrstvu za promet in zveze v Ljubljani. Po preučitvi 
predloga sporazuma ter možnosti o nadaljnjem sodelovanju na 
področju pomorskega prometa je bilo ugotovljeno, da bi sklenitev 
tega sporazuma pripomogla h krepitvi gospodarskega 
sodelovanja z Islamsko republiko Iran. 

Bistveni elementi Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran 
so: 

sodelovanje obeh strani pri razvoju pomorskega prometa 
med državama; 

odpravljanje razlogov za nastajanje nepotrebnih zamud ladij 
zaradi izvajanja upravnih, carinskih in drugih formalnostih, ki 
veljajo v pristaniščih obeh držav; 
priznavanje ladijskih dokumentov na podlagi vzajemnosti; 
pomoč pri pripravi dokumentacije za hiter in nemoten 
pristaniški tranzit; 
medsebojno tehnična pomoč pri razvijanju trgovskega ladjevja, 
vključno s spodbujanjem, podpiranjem in pospeševanjem 
sodelovanja med ustanovami za usposabljanje pomorščakov 
in pomorskimi organizacijami obeh držav; 
razširitev in poglobitev sodelovanja med pristojnimi državnimi 
organi in gospodarskimi subjekti oz. njihovimi združenji, kar 
bo povečalo zanimanje za uporabo pristanišč obeh držav. 

Sporazum sta podpisala minister za promet in zveze Republike 
Slovenije g. mag. Anton Bergauer in minister za promet Islamske 
republike Iran g. Mohamoud Hojjati ob obisku slovenske delegacije 
v Iranu med 10. in 12.05.1999. 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo posebnih finančnih sredstev. 

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za promet in zveze. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Poročilo o 

REALIZACIJI ZAKONSKIH IN 

PODZAKONSKIH AKTOV IZ 

POGAJALSKIH IZHODIŠČ, 

PREDVIDENIH DO KONCA LETA 1990 

Številka: 900-10/98-79 (T) 
Ljubljana, 9. marca 2000 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 9. marca 2000 
sprejela: 

- POROČILO O REALIZACIJI ZAKONSKIH IN 
PODZAKONSKIH AKTOV IZ POGAJALSKIH IZHODIŠČ, 
PREDVIDENIH DO KONCA LETA 1999, 

ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenija v 
seznanitev. 

. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 9. marca 2000 

POROČILO O REALIZACIJI ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ 
POGAJALSKIH IZHODIŠČ, PREDVIDENIH DO KONCA LETA 1999 

L POVZETEK 

Republika Slovenija je bila v skladu z zavezami iz pogajalskih izhodišč zavezana pripraviti 
skupaj 179 predpisov, od tega 59 zakonov, 24 podzakonskih aktov Vlade in 96 aktov iz 
pristojnosti ministrstev. Odstotek realizacije teh zavez je 60-odstoten. Podrobnejši prikaz je 
razviden iz priloženih tabel v nadaljevanju. 

1) V letu 1999 bi morala Republika Slovenija v skladu z zavezanim iz pogajalskih izhodišč 
pripraviti in sprejeti 59 zakonov, od tega jih je dokončno realiziranih in v Uradnem listu 
objavljenih 43 zakonov, kar.pomeni, daje odstotek realizacije le 73 %. 

Med pomembnejšimi zakoni , ki bi že morali biti sprejeti so: zakon o zunanjih zadevah, 
zakon o javnih naročilih, pomorski zakonik RS, zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov, ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, zakon o letalstvu, zakon o delovnih razmeijih, 
zakon o medijih, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija, 
zakon o orožju, zakon o preskrbi s krvjo. 

2) Odstotek realizacije je še manjši v okviru priprave podzakonskih aktov iz pristojnosti 
Vlade, kjer je odstotek realizacije le 42%, podzakonskih aktov ministrstev pa le 57%. 

3) Z vidika realizacije zakonodajnih nalog iz pogajalskih izhodišč za leto 1999, so najbolj 
problematične delovne skupine: prost pretok blaga, transport, okolje, socialna politika in 
zaposlovanje. Največje zaostanke imajo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti (7), 
Ministrstvo za zdravstvo (16), Ministrstvo za okolje in prostor (12), Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve (5) in Ministrstvo za promet in zveze (4). 

Dodaten vpogled v stopnjo izpolnjevanja zavez omogoča tudi pregled realizacije vseh nalog, 
ki bi jih morali v Republiki Sloveniji izpolniti do konca prvega trimesečja leta 2000. Podatki 
kažejo, da se bo stopnja izpolnjevanja zavez še zmanjševala. Poleg omenjenih pogajalskih 
poglavij se zaostanki pojavljajo še na področju kmetijstva, transporta, pravosodja in notranjih 
zadev ter energetike. 
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II. PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV IZ 
POGAJALSKIH IZHODIŠČ do 31.12.1999 

Poročilo vsebuje realizacijo zakonodajnih obvez iz pogajalskih izhodišč za obdobje od 
01.01.1998 do 31.12.1999. 

Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih ministrstva in vladne službe 
posredovala v skladu z navodili SVZ o izpolnjevanju registra predpisov RS in harmonograma 
z dne 17.12.1998. Upoštevani so podatki, ki so jih ministrstva posredovala do vključno 
06.03.2000. 

Poročilo zajema tudi realizacijo nalog, ki so bile načrtovane kasneje, pa so bile predčasno 
izpolnjene. 

Med realiziranimi nalogami so upoštevane vsi sprejeti predpisi, ki so že objavljeni v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

1 - Prost pretok 
blaga 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACUE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

9 6 67 6 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

3 1 33 - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

39 15 38 0 

SKUPAJ -••'■SI/' ■ .i-r- : 22; • *2% : '1- * 

2 - Prost pretok oseb PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

1 0 0 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ v" 2'v'; :"'V :?rV 
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3 - Prost pretok 
storitev 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

6 3 50 2 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

1 
_ - 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

30 30 100 - 

1BI1181S 
mmnsmmumERmmn 

4 - Prost pretok 
kapitala 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - 

SKUPAJ 1 1 100 " 

5 - Pravo družb PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ •iv 

6 - Politika 
konkurence 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

3 3 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

1 1 100 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- • 

SKUPAJ * - > * •■i* '7\ '. " *kV K-' : ■ - 1 
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7 - Kmetijstvo PREDVIDENO REALIZIRAN 
0 

ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski 
akti Državnega 
zbora 

2 1 50 1 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

- - . - 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

3 3 100 1 

fppsi 
mmm. 

8 - Ribištvo PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 0 0 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - 

SKUPAJ 1 0 0 

9 - Transport PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 
2000-2002 

2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

4 1 25 2 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

1 0 0 1 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

- - - 1 

SKUPAJ ; 5 ; •V" 1 : 
' f • ' - . " 

20 . ■ *!A 
. '-T 

.;;.p • ; 
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10 - Davki PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAŠf^^H^ 

11 - Ekonomska in 
monetarna unija 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- • - 

SKUPAJ- 'i- ■■ 2 č.Vth"- ^isjSrlOO 

12 - Statistika PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 1 1 ' 100 - • 

13 - Socialna politika 
in zaposlovanje 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

6 4 67 0 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - ~ - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

9 4 44 1 

■SKUPAJ.:;': ^0% 
> * ,.s. ^ 

IBMIfc 
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14 - Energija PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE (v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

3 3 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

i
 

i
 

■//////s, 

Področje je usklajeno in sprejemanje zakonodaje po pogajalskih izhodiščih ne bo potrebno. 

Področje je usklajeno in sprejemanje zakonodaje po pogajalskih izhodiščih ne bo potrebno. 

17 - Znanost in 
tehnologija 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - T 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ • -f - ■- _ ' T-'. v;r*'V.v.\v- _■ : ^ 

V letu 1999 ni obvez iz pogajalskih izhodišč. 
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Področje je usklajeno in sprejemanje zakonodaje po pogajalskih izhodiščih ne bo potrebno. 

19- 
Telekomunikacije in 
informacijske 
tehnologije 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - ~ 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ   " ■ . . -■ v ' •* 
V letu 1999 ni obvez iz pogajalskih izhodišč. 

20 - Kultura in 
avdiovizuelna 
politika 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 0 0 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- ~ 

SKUPAJ ' :-2 ' 0 f.0 
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21 - Regionalna 
politika in 
koordinacija 
strukturnih skladov 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 1 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

~ • 
4 

SKUPAJ' - .rV'.v"'-*; Ir. Vv v M&m ^^-^aoo 

22 - Okolje PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski 
akti Državnega 
zbora 

5 5 100 25 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

18 8 44 0 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

13 1 
f 

8 - 

SKUPAJ 36 14 39 20 

23 - Zaščita 
potrošnikov in 
zdravja 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 

(v%) 
PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski 
akti Državnega 
zbora* 

1 1 100 1 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

- - 

3. Podzakonski 
akti 
ministrstva** 

1 1 100 1 

SIOTAJ;;-; 
V*— 

. 2 '• 
.. 1 . . -* h.v-.v* 

• , l 
. 'V ■ mmim SSSIlSSll 

* Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti je bil sprejet v letu 
1999, čeprav je bil sprejem po pogajalskih izhodiščih predviden za 2000-11. 
** Sprejet je bil tudi Pravilnik o proizvodih zavajajočega videza, katerega sprejem je po 
pogajalskih izhodiščih predviden za 2002-11. 
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24 - Pravosodje 
in notranje 
zadeve 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

3 3 100 1 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

- - - - 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

1 1 100 - 

SKUPAJ? 
.i- v 

25 - Carinska unija PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ 2 2 H*
 

O
 

o
 

26 - Zunanji odnosi PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ ■ - 

4 

27 - Zunanja in 
varnostna politika 

PREDVIDENO REALIZIRANO •ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

1 0 0 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - 

SKUPAJ ' M£Z< ^v 0 
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28 - Finančni nadzor PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v %) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

'SKUPAJ; % . . 100 ■ ■ ■"v-. 

29 - Financiranje in 
proračun 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

2 2 100 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - 

SKUPAJ 2 2 100 

30 - Institucije PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK REALIZACIJE 
(v%) 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

- - - 

2. Podzakonski akti 
Vlade 

- - - 

3. Podzakonski akti 
ministrstva 

- - - 

SKUPAJ • v.-.; 
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III. ZBIRNI PREGLED REALIZACIJE ZAKONSKIH IN PODZAKONSKIH AKTOV 
IZ POGAJALSKIH IZHODIŠČ DO 31.12.1999 

PREDVIDENO REALIZIRANO ODSTOTEK 
REALIZACIJE 
(v%) 

PREHITEVANJE 

1999 1999 1999 2000-2002 

1. Zakonski akti 
Državnega zbora 

59 43 73 14 

2. Podzakonski 
akti Vlade 

25 10 40 2 

3. Podzakonski 
akti ministrstva 

96 55 57 6 

SKUPAJ 'r'r 

- 
HI mm-mš 

Mf-'- 

IV. ZAKLJUČEK 

V. PRILOGE: 

PRILOGA 1: zakonski akti Državnega zbora, katerih sprejem je po pogajalskih 
izhodiščih predviden v obdobju od 01.01.1998 do 31.12.1999-zbirno 

PRILOGA 2: podzakonski akti Vlade, katerih sprejem je po pogajalskih izhodiščih 
predviden v obdobju 01.01.1998 do 31.12.1999-zbirno 

PRILOGA 2: podzakonski akti ministrov, katerih sprejem je po pogajalskih 
izhodiščih predviden v obdobju od 01.01.1998 do 31.12.1999-zbirno 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204-Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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