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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o državnem svetu /ZDSve/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

96.-101. člen 1, 2, 3, 4 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o državnem svetu /ZDSve/ 

Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – 

odl. US, 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US 
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1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinskega sveta po Zakonu o državnem svetu /ZDSve/ 

 

tč. pristojnosti pokrajinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1 Izvoli predstavnika pokrajine v državni svet. 38. člen* 12 

 

2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o državnem svetu /ZDSve/ 

 

Izvajanje določil Zakona o državnem svetu /ZDSve/ ima finančne posledice za državni proračun v okviru 

prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o državnem svetu 

/ZDSve/ znaša … EUR.  

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s komentarjem 

 

1 Ustava RS v 96. členu (sestava) določa, da je Državni svet RS zastopstvo socialnih, gospodarskih, 

poklicnih in lokalnih interesov. Sestavlja ga 40 članov, in sicer: štirje predstavniki delodajalcev, štirje 

predstavniki delojemalcev, štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, šest 

predstavnikov negospodarskih dejavnosti in dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov. 

Organizacijo državnega sveta pa določa zakon. 

 

2 V skladu z določilom 97. člena Ustave RS (pristojnosti državnega sveta) lahko državni svet: 

predlaga državnemu zboru sprejem zakonov; daje državnemu zboru mnenja o zadevah iz njegove 

pristojnosti; zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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zahteva razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom; zahteva preiskavo o zadevah 

javnega pomena (parlamentarna preiskava). Na zahtevo državnega zbora pa mora izreči mnenje o 

posamezni zadevi.  

 

3 Volitve v državni svet ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh 

poslancev. Člani pa se volijo za dobo petih let (98. člen Ustave RS).  

 

4 Državni svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odloča z večino opredeljenih glasov 

navzočih članov. Zahtevo za razpis referenduma pa sprejme z večino vseh članov (99. člen Ustave 

RS). 

 

5 100. člen Ustave RS določa, da član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v državnem zboru 

in da člani državnega sveta uživajo enako imuniteto kakor poslanci. O imuniteti pa odloča državni 

svet. 

 

6 Zakon o državnem svetu /ZDSve/ ureja volitve v državni svet in organizacijo državnega sveta. 

Člane državnega sveta kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih 

interesov volijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki jih sestavljajo 

izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti (1. člen ZDSve). Pravico 

voliti in biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 

osemnajst let starosti. Ob navedenih pogojih imajo pravico voliti in biti voljeni za člane državnega 

sveta - predstavnike lokalnih interesov osebe, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti (2. člen 

ZDSve). Volitve v državni svet razpiše predsednik državnega zbora v skladu z določili ZDSve.  

 

7 Lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v volilno telo v skladu s svojimi pravili (v smislu 14. 

in 15. člena ZDSve). Seznam izvoljenih predstavnikov predložijo pristojni volilni komisiji najkasneje 

30 dni pred dnem glasovanja (14. člen ZDSve). Kandidate za člane državnega sveta določijo lokalne 

skupnosti v skladu s svojimi pravili. Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov 

pa predložijo pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja (15. člen 

ZDSve). 

 

8 Lokalne skupnosti izvolijo dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov. Tako se za volitve 

predstavnikov lokalnih interesov oblikuje največ dvaindvajset volilnih enot. Volilna enota se oblikuje 

za območje ene ali več lokalnih skupnosti, določi pa jih zakon (38. člen ZDSve). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o državnem svetu /ZDSve/ 

 

38. člen Zakona o državnem svetu /ZDSve/ se spremeni tako, da se glasi: 

'Dvaindvajset članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov izvolijo lokalne skupnosti. 

Pokrajine izvolijo deset članov, občine izvolijo 12 članov.  

Za volitve predstavnikov lokalnih interesov, ki jih izvolijo občine se oblikuje največ dvanajst volilnih 

enot. Volilna enota se oblikuje za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Volilne enote določi zakon.' 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinski svet, Državni svet RS, volitve. 

  

 

Uporabljene kratice 

 

RS - Republika Slovenija 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 

66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006). 

ZDSve - Zakon o državnem svetu /ZDSve/ (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US) 
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Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 

69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006). 

Zakon o državnem svetu /ZDSve/ (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. 

US, 21/13 – ZFDO-F, 81/18 – odl. US). 
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