OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2019

1213 - Državna volilna komisija
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Ustava Republike Slovenije določa, da državljanke in državljani Republike Slovenije uresničujejo oblast tudi z volitvami. Ustava
opredeljuje tudi nosilce volilne pravice in omogoča pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev z referendumi, s sistemom
lokalne samouprave pa tudi z volitvami. Temelji volilnega sistema za volitve v državni zbor ter za volitve predsednika republike so
določeni z Ustavo Republike Slovenije, način uresničevanja volilne pravice pa z zakoni.

Obrazložitev predloga rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2019
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1213 - Državna volilna komisija

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1213 - Državna volilna komisija
Oris proračunskega uporabnika
Državna volilna komisija kot najvišji volilni organ izvaja naloge, ki jih določa Zakon o volitvah v državni zbor in drugi zakoni s področja volilne
zakonodaje. Državna volilna komisija v sklopu svojih nalog zlasti skrbi za zakonitost volitev in referendumov na državni ravni in enotno uporabo
določb volilnih zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke.

01 - POLITIČNI SISTEM
0101 - Politični sistem
010105 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma
Ena od temeljnih nalog DVK in njene službe je skrb za zakonito izvedbo volitev in referendumov na državni ravni in enotno uporabo določb volilnih
zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke. DVK v okviru svoje pristojnosti opravlja nadzor izvedbe volitev in referendumov, ta nadzor pa izvršuje
z dajanjem obveznih navodil in usmeritev drugim volilnim organom (volilnim komisijam volilnih enot, okrajnim volilnim komisijam in volilnim
odborom) in spremljanjem dela volilnih organov. Poleg tega DVK in njena služba skrbita da se volilni postopki in opravila opravljajo pravočasno,
učinkovito in tudi racionalno.

1213-11-0001 - Izvedba volitev in referendumov
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Opis ukrepa
Ukrep zajema proračunske postavke (plače, materialne stroške in izplačila nadomestil za čas, ko ni volitev), tako za delovanje službe, kot za
delovanje članov Državne volilne komisije ter z Ustavo in Zakoni RS določene volitve in razpisane referendume. Naloge na tem področju izvršujejo
tudi volilne komisije volilnih enot, okrajne volilne komisije ter volilni odbori, z upoštevanjem načel gospodarnosti in učinkovitosti. V letu 2018 bodo
izvedene redne volitve v Državni zbor, leta 2019 pa volitve poslancev iz Slovenije v evropski parlament.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Neposredni učinki
C5008 - Uspešno izvedene volitve in referendumi
Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi
Neposredni učinki in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev Ustava Republike Slovenije določa, da državljanke in državljani
Republike Slovenije uresničujejo oblast tudi z volitvami. Ustava opredeljuje tudi nosilce volilne pravice in omogoča pravico do sodelovanja pri
upravljanju javnih zadev z referendumi, s sistemom lokalne samouprave pa tudi z volitvami. Volitve so bodisi neposredne ali posredne. Temelji
volilnega sistema za volitve v državni zbor ter za volitve predsednika republike so določeni z Ustavo Republike Slovenije, način uresničevanja
volilne pravice pa z zakoni.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Dos. VREDNOST Cil. VREDNOST

I05280 Uspešno izvedene volitve in referendumi v zakonsko določenih rokuh

leto 2011

0,00

2011

5,00

2012 2,00

3,00

2013 0,00

0,00

2014 5,00

1,00

2016 0,00

0,00

2017 2,00

2,00

2018 0,00

1,00

2019 0,00

1,00

2020 0,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I05280

Uspešno izvedene volitve in referendumi v zakonsko določenih
rokuh

V indikatorju zajemamo samo redne volitve. Referendumi in izredne volitve niso
zajete.

Pravne podlage
ID

NAZIV

URS

Ustava Republike Slovenije

ZDSve

Zakon o državnem svetu (ZDSve)

ZDVEDS

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (ZDVEDS)

ZDVEDZ

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ)

ZLV

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)

ZRLI

Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI)

ZUODNO

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO)

ZVDZ

Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ)

ZVPEP

Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (ZVPEP)

ZVPR

Zakon o volitvah predsednika republike (ZVPR)

ZVRK

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)

1213-11-S001 - Izvedba volitev in referendumov
Opis skupine projektov
Skupina projektov Državne volilne komisije zajema: - Investicije za službo DVK.

Neposredni učinki
C5017 - Izvedene volitve in referendumi v skladu z zakonom
Prispeva k rezultatu: C4996 - Uspešno izvedene volitve in referendumi
Sredstva za investicije se porabljajo za delovanje službe Državne volilne komisije kot strokovne službe ter zagotavljanje pogojev za delovanje
Državne volilne komisije kot najvišjega državnega volilnega organa.
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Kazalniki
ID

KAZALNIK

I05263 Izvedene volitve oz. referendumi v skladu z zakonom

VIR ME

IZH. LETO IZH. VREDNOST

Število 2011

0,00

LETO Dos. VREDNOST
2011

Cil. VREDNOST

1,00

2012

3,00

2013

2,00

2,00

2014

0,00

2,00

2016

0,00

0,00

2017

3,00

2,00

2018

0,00

1,00

2019

0,00

1,00

2020

0,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I05263

Izvedene volitve oz. referendumi v skladu z zakonom

Volitve na državni ravni razpisujejo predsednik DZ, predsednik republike.
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