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POJASNILA
VOLILNE KOMISIJE KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE V ZVEZI Z
VOLITVAMI PREDSTAVNIKOV ČLANOV ZBORNICE - FIZIČNIH OSEB V SVET
ZBORNICE IN V SVETE OBMOČNIH ENOT ZBORNICE
IN
POZIV
K VLOŽITVI LIST KANDIDATOV OZIROMA KANDIDATUR

A.

RAZPIS VOLITEV
1. Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: KGZS) je
razpisal volitve v svet KGZS in v svete območnih enot KGZS. Kot dan glasovanja v
prvi volilni skupini je določen 29. maj 2016. Izvedbo volitev vodi volilna komisija
KGZS ter volilne komisije volilnih (območnih) enot.
2. Volitve so urejene z Zakonom o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ –
UPB1, Uradni list RS, št. 69/04 – UPB1, 26/08 in 7/09 – odl. US RS), s Statutom
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 75/12 – UPB2 in 25/15) in
Sklepom o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete
območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016.
3. Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na področju kmetijstva so člani
zbornice razvrščeni v dve volilni skupini, pri čemer prvo volilno skupino sestavljajo
fizične osebe, ki izpolnjujejo enega izmed v 9. členu ZKGZ navedenih pogojev za
članstvo, drugo volilno skupino pa pravne osebe, ki izpolnjujejo enega izmed v 10.
členu ZKGZ navedenih pogojev za članstvo. Volitve se opravijo posebej v prvi volilni
skupini in posebej v drugi volilni skupini.
4. V zvezi z 12. členom ZKGZ, ki je še na volitvah v letu 2008 omejeval kandidaturo
članom, ki so bili izvoljeni v isti organ KGZS tako na volitvah leta 2000, kot na volitvah
leta 2004, volilna komisija KGZS opozarja, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije
z odločbo št. U-I-25/08-11 z dne 15. 1. 2009 v četrtem odstavku 12. člena Zakona o
Kmetijsko gozdarski zbornici razveljavilo besedilo » vendar le še za naslednji
mandat«, tako, da lahko na volitvah v organe KGZS v letu 2016 kandidirajo vsi člani z
volilno pravico, ne glede na to, kolikokrat so že bili izvoljeni.

B.

ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV
Kandidature oziroma liste kandidatov je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, najpozneje do 04.
maja 2016 do 24.00 ure. Pri tem velja opozoriti, da gre za rok prispetja in da bodo
kandidature, ki bodo prispele po tem roku zavrnjene.
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VOLITVE V SVET ZBORNICE V PRVI VOLILNI SKUPINI – FIZIČNE OSEBE
1. Območje Republike Slovenije je na volitvah v svet KGZS in svete območnih enot
KGZS razdeljeno v 13 volilnih enot. Volilna enota obsega isto območje kot
posamezna območna enota. Glede na število članov zbornice v posamezni volilni
enoti, se bo po kriteriju, da se izvoli 1 član sveta na vsakih začetih 3000 članov
zbornice, na volitvah 29. maja 2016 v svet KGZS v posamezni volilni enoti volilo
naslednje število članov:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

1. volilna (območna) enota Nova Gorica: 3 člane za območja naslednjih
občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica,
Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče Vogrsko;
2. volilna (območna) enota Koper: 1 član za območja naslednjih občin:
Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen;
3. volilna (območna) enota Kranj: 3 člane za območja naslednjih občin:
Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič,
Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas-Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na
Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje;
4. volilna (območna) enota Ljubljana: 5 članov za območja naslednjih
občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig,
Škofljica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode,
Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob
Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji, Hrastnik, Log - Dragomer;
5. volilna (območna) enota Kočevje: 1 član za območja naslednjih občin:
Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica
in Kostel;
6. volilna (območna) enota Postojna: 2 člana za območja naslednjih občin:
Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke, Loška dolina;
7. volilna (območna) enota Novo mesto: 3 člane za območja naslednjih
občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice,
Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice,
Šentrupert in Mokronog – Trebelno;
8. volilna (območna) enota Brežice: 3 člane za območja naslednjih občin:
Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki;
9. volilna (območna) enota Celje: 4 člane za območja naslednjih občin:
Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela,
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri
Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek,
Bistrica ob Sotli in Kozje;
10. volilna (območna) enota Ptuj: 4 člane za območja naslednjih občin:
Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci,
Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana,
Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
Sveti Tomaž, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Središče ob Dravi, Makole,
Poljčane;
11. volilna (območna) enota Maribor: 2 člana za območja naslednjih občin:
Maribor, Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, RačeFram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na
Pohorju;
12. volilna (območna) enota Slovenj Gradec: 3 člane za območja
naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica,
Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem,
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Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji Grad, Ljubno,
Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Rečica ob Savinji.
13. volilna (območna) enota Murska Sobota: 2 člana za območja
naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci,
Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske toplice, Puconci,
Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava,
Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje,
Apače.

2. V 1. volilni enoti (Nova Gorica), 3. volilni enoti (Kranj), 4. volilni enoti (Ljubljana), 7.
volilni enoti (Novo mesto), 8. volilni enoti (Brežice) 9. volilni enoti (Celje), 10. volilni
enoti (Ptuj) in 12. volilni enoti (Slovenj Gradec) se bodo volitve opravile po
proporcionalnem sistemu, na podlagi list kandidatov, pri čemer se bodo mandati
razdelili med liste sorazmerno dobljenemu številu glasov.
V 2. volilni enoti (Koper), 5. volilni enoti (Kočevje), 6. volilni enoti (Postojna) in 11.
volilni enoti (Maribor) in v 13. volilni enoti Murska Sobota se bodo volitve opravile po
večinskem sistemu, na podlagi kandidatur, pri čemer bo v volilnih enotah Koper in
Kočevje za člana sveta izvoljen kandidat, ki bo prejel največ glasov, v volilnih enotah,
Postojna, Maribor in Murska Sobota pa tista dva kandidata, ki bosta prejela največ
glasov.
3. Člani zbornice imajo pravico glasovati in kandidirati v tisti volilni enoti, v kateri imajo
prijavljeno stalno prebivališče.
4. Kandidiranje za volitve po proporcionalnem sistemu v 1. volilni enoti (Nova
Gorica), 3. volilni enoti (Kranj), 4. volilni enoti (Ljubljana), 7. volilni enoti (Novo
mesto), 8. volilni enoti (Brežice) 9. volilni enoti (Celje), 10. volilni enoti (Ptuj) in 12.
volilni enoti (Slovenj Gradec):
a. Listo kandidatov za posamezno volilno enoto lahko vloži organizacija kmetov
(društvo) ali skupina članov zbornice iz volilne enote.
b. Lista kandidatov vsebuje:
• oznako volilne enote;
• naziv predlagatelja (ime društva ali ime člana zbornice, ki je formalni
predlagatelj liste);
• ime liste, pri čemer je ime liste enako imenu društva, v primeru, ko je
listo določila skupina članov zbornice pa je ime liste ime in priimek
prvopodpisanega na seznamu podpornikov liste;
• osebne podatke kandidatov (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega
prebivališča vsakega od kandidatov);
• podatke o predstavniku liste (to je kontaktna oseba ter oseba za
vročanja), ki ne sme biti hkrati kandidat.
Kandidat mora najpozneje 29. maja 2016 dopolniti 18 let starosti.
c. V posamezno listo kandidatov je lahko vpisan najmanj 1 (eden) kandidat ter
največ toliko kandidatov, kolikor članov sveta zbornice se voli v posamezni
volilni enoti.
d. Mandati, ki jih dobi lista na podlagi izida glasovanja, se dodeljujejo
kandidatom po vrstnem redu kot so vpisani na listi kandidatov.
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e. Listi kandidatov je potrebno priložiti:
• osebno podpisano soglasje vsakega kandidata;
• v primeru, ko je listo določila organizacija kmetov tudi potrdilo o vpisu v
register organizacij, statut ali druga pravila, po katerih je bila določena
lista, zapisnik o delu organa organizacije kmetov, ki je določil listo ter
seznam z osebnimi podatki in podpisi najmanj 10-tih članov zbornice iz
območja volilne enote, ki podpirajo listo kandidatov;
• v primeru, ko je listo določila skupina članov zbornice je potrebno priložiti
seznam z osebnimi podatki in podpisi najmanj 20-tih članov zbornice iz
območja volilne enote, ki podpirajo listo kandidatov.
f.

Vsak član zbornice iz območja volilne enote lahko podpore s podpisom samo
eno listo kandidatov. Podpora listi kandidatov in kandidatura za člana sveta
zbornice se medsebojno ne izključujeta.

5. Kandidiranje za volitve po večinskem sistemu v 2. volilni enoti (Koper), 5. volilni
enoti (Kočevje), 6. volilni enoti (Postojna), 11. volilni enoti (Maribor) in 13. volilni enoti
(Murska Sobota):
a. Kandidaturo za posamezno volilno enoto lahko vloži organizacija kmetov
(društvo) ali skupina članov zbornice iz volilne enote.
b. Kandidatura vsebuje:
• oznako volilne enote;
• naziv predlagatelja (ime društva ali ime člana zbornice, ki je formalni
predlagatelj liste);
• osebne podatke kandidatov (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega
prebivališča vsakega od kandidatov);
• podatke o predstavniku kandidature (to je kontaktna oseba ter oseba za
vročanja), ki ne sme biti hkrati kandidat.
Kandidat mora najpozneje 29. maja 2016 dopolniti 18 let starosti.
c. V kandidature za volilne enote Koper, Postojna, Maribor in Murska Sobota sta
lahko vpisana največ dva (2) kandidata, za volitve v volilni enoti Kočevje in Koper
pa en (1) kandidat.
d.

Izvoljeni bodo kandidati, ki bodo v volilni enoti prejeli največ glasov.

e. Kandidaturi je potrebno priložiti:
• osebno podpisano soglasje vsakega kandidata;
• v primeru, ko je kandidaturo določila organizacija kmetov tudi potrdilo o
vpisu v register organizacij, statut ali druga pravila, po katerih je bila
določena kandidature, zapisnik o delu organu organizacije kmetov, ki je
določil kandidaturo ter seznam z osebnimi podatki in podpisi najmanj 10tih članov zbornice iz območja volilne enote, ki podpirajo kandidaturo;
• v primeru, ko je kandidaturo določila skupina članov zbornice je
potrebno priložiti seznam z osebnimi podatki in podpisi najmanj 20-tih
članov zbornice iz območja volilne enote, ki podpirajo kandidaturo.
f.

Vsak član zbornice iz območja volilne enote lahko podpore s podpisom samo eno
kandidaturo. Podpora kandidaturi in kandidiranje za člana sveta zbornice se
medsebojno ne izključujeta.
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6. Vsakdo lahko kandidira samo na eni listi kandidatov oziroma je vpisan v eno
kandidaturo.
D.

VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT V PRVI VOLILNI SKUPINI – FIZIČNE OSEBE
1. Sočasno z volitvami v svet zbornice se bodo opravile tudi volitve v svete območnih
enot.
2. Volitve članov sveta območnih enot se opravijo po proporcionalnem volilnem sistemu
na podlagi list kandidatov.
3. Liste kandidatov se oblikujejo na enak način kot to velja za volitve v svet zbornice
(točka B4 teh pojasnil – Kandidiranje za proporcionalne volitve).
4. V posamezne svete območnih enot se iz prve volilne skupine na volitvah, ki bodo 29.
maja 2016, voli naslednje število članov sveta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. svet območne enote Nova Gorica: 10 članov
2. svet območne enote Koper: 8 članov
3. svet območne enote Kranj: 10 članov
4. svet območne enote Ljubljana: 12 članov
5. svet območne enote Kočevje: 8 članov
6. svet območne enote Postojna: 8 članov
7. svet območne enote Novo mesto: 10 članov
8. svet območne enote Brežice: 10 članov
9. svet območne enote Celje: 10 članov
10. svet območne enote Ptuj: 10 članov
11. svet območne enote Maribor: 8 članov
12. svet območne enote Slovenj Gradec: 10 članov
13. svet območne enote Murska Sobota: 8 članov.

5. Kandidatura v svet zbornice in svet območne enote zbornice se medsebojno ne
izključujeta.
E.

INSTRUKTIVNI OBRAZCI

Volilna komisija zbornice bo objavila instruktivne obrazce za vložitev kandidatur oziroma list
kandidatov. Instruktivne obrazce bo moč dobiti na spletni strani : www.kgzs.si , na območnih
enotah zbornice ter na sedežu KGZS.
F.

ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV

Kandidature oziroma liste kandidatov je potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, najpozneje do 04. maja do
24.00 ure. Pri tem volilna komisija opozarja, da gre za rok prispetja in da bodo kandidature,
ki bodo prispele po tem roku zavrnjene.
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DODATNA POJASNILA

Dodatna pojasnila v zvezi s kandidiranjem je možno dobiti na sedežu Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, tel.: 01/ 51 366 00 in na spletni strani
www.kgzs.si.
H. POZIV
Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije poziva člane zbornice in njihove
organizacije, da določijo liste kandidatov oziroma kandidature za volitve v organe zbornice
ter jih v predpisanem roku predložijo volilni komisiji.
Volilna komisija zbornice bo na podlagi preizkusa odločila o potrditvi oziroma zavrnitvi
posamezne liste.
Na podlagi potrjenih list kandidatov bo volilna komisija z žrebom določila sezname potrjenih
list kandidatov oziroma kandidatur (vrstni red za glasovnico) in sezname objavila.

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
VOLILNA KOMISIJA
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
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