
                                                                                                                           

OBČINA REČICA OB SAVINJI  
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Rečica ob Savinji 55, 3332 REČICA OB SAVINJI 
Tel: (03) 839-18-30   fax: (03) 839-18-35

 
Datum: 05. 10. 2017 
Številka: 0122-0003/2017 
 

 
 
 
   

VABILO 
 
 
 

Skladno z določili 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji vas 
vabim, da se udeležite 11. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
(KMVVI), ki bo v torek, 10. 10. 2017 ob 19.00, v občinski sejni sobi na Rečici ob Savinji 55. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje KMVVI z dne 25. 04. 2017 – priloga;  
2. Pregled in potrditev dnevnega reda; 
3. Izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov 

državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta – priloga; 
4. Pobude in vprašanja članov KMVVI. 

 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite!                                                                                               
                                                                                                  
 
 
 

                                                                                        Predsednik KMVVI 
                                                                                         Matjaž GOLIČNIK l. r. 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- Člani KMVVI; 
- Vincenc Jeraj, župan; 
- Majda Potočnik, direktorica OU - zapisnikarica. 

 
 

 
 



 



                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TOČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           

Predlog sklepa: 
 

1.1. Zapisnik 10. redne seje KMVVI z dne 25. 04. 2017 se sprejme v predlagani obliki in 
vsebini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TOČKA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

Predlog sklepa: 
 

2.1 Predlagani dnevni red 11. redne seje KMVVI se potrdi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TOČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                                                                                                                           

ZADEVA: Izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve 
članov državnega sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta 

 
 
PREDLAGATELJ: Vincenc Jeraj, župan 
 
POROČEVALKA: Majda Potočnik 
 
PRAVNA PODLAGA: 
Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17),  Zakon o državnem 
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1, 95/09 – odločba US, 21/13 – ZFDO-F - v 
nadaljevanju: ZDSve), Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – 
UPB1 in 54/07 – odločba US – v nadaljevanju: ZVDZ), Pravila za izvolitev predstavnika 
Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 74/12), Statut Občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) 
 
PREDLOG SKLEPA:  
/ 
 
NAMEN: 
Komisija obravnava prejete predloge za elektorja in kandidata za člana državnega sveta na 
seji. Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga pošlje 
županu. 
 
UVODNA OBRAZLOŽITEV in RAZLOGI ZA OBRAVNAVO:  
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v 
državni svet razpisal splošne volitve v državni svet. Za dan razpisa volitev se po tem odloku 
šteje četrtek, 14. september 2017. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov 
lokalnih interesov (22 članov) bodo 22. novembra 2017, splošne volitve članov državnega 
sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, 
obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, pa 23. 
novembra 2017.  
 
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu in subsidiarno Zakon o 
volitvah v državni zbor. Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa 
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet 
(Uradni list RS, št. 48/92). Na podlagi 7. člena ZDSve volitve v državni svet vodijo in izvajajo 
volilni organi, imenovani po ZVDZ. Za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih skupnosti v 
državni svet skrbi Državna volilna komisija in volilne komisije volilnih enot za volitve 
poslancev v državni zbor. Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim 
glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni 
predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij (v nadaljevanju: elektorji). 
 
Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. 
Pri tem morajo upoštevati kriterije o številu elektorjev, ki jih za različna področja določa 
ZDSve (24. člen, 26. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen, 35. člen, 36. člen ter 40. člen). 
Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji. Skladno s pozivom Državne volilne 
komisije za potrebe izvedbe postopkov izvolitve 22 članov Državnega sveta RS – 
predstavnikov lokalnih interesov, se za Občino Rečica ob Savinji imenuje en elektor. Občina 
Rečica ob Savinji lahko določi tudi kandidata za člana državnega sveta.  
 
Postopke za določitev kandidata za člana državnega sveta in izvolitev predstavnika 
(elektorja) Občine Rečica ob Savinji v volilno telo 6. volilne enote opredeljujejo Pravila za 
izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (v prilogi). Skladno z določbami 



                                                                                                                           

teh pravil lahko Komisiji kandidate za elektorja in kandidate za kandidata za člana državnega 
sveta predlaga skupina najmanj 3 (treh) članov Občinskega sveta. Posamezni predlagatelj 
lahko predlaga največ enega kandidata za elektorja in največ enega kandidata za člana 
državnega sveta. Predlog mora vsebovati: imena, priimke in naslove predlagateljev ter ime, 
priimek, rojstne podatke in naslov stalnega bivališča predlaganega kandidata za elektorja in 
predlaganega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu kandidatur mora biti priložena 
izjava kandidata za elektorja oziroma kandidata za člana državnega sveta, da s kandidaturo 
soglaša. Predlogi kandidatov morajo biti Komisiji predloženi najpozneje v 30. dneh od dneva 
razpisa volitev.  
 
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga pošlje županu 
najpozneje 10 dni pred iztekom roka za oddajo podatkov o elektorjih in kandidatih za člana 
državnega sveta volilni komisiji volilne enote.  
 
 

DOSEDANJE OBRAVNAVE: 
/ 
 

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:  
Priprava seznama kandidatov in posredovanje tega seznama županu nima finančnih 
posledic za občinski proračun.  

 
PRILOGE:  

1. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet (št. dok.: 004-03/17-6/1); 
2. Navodilo volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet (št. dok.: 

041-20/2017-2); 
3. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta (št. dok.: 041-

20/2017-1); 
4. Sklep o številu elektorjev po občinah (št. dok.: 041-20/2014-8); 
5. Obvestilo Državne volilne komisije občinskim in mestnim svetom ter interesnim 

organizacijam, o volitvah v državni svet (št. dok.: 041-20/2017-6); 
6. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve 

članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (007-
0002/2012-10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

PRILOGA 1 
 
 
2295. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet, Uradni list RS, št. 48/2017, stran 6577. 

 
 
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odločba Ustavnega sodišča in 21/13 – ZFDO-F) 
izdajam 

O D L O K  

o razpisu splošnih volitev v državni svet  
 

I  
 

Razpisujem splošne volitve v državni svet. 
 

II  
 

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 
22. novembra 2017. 

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov 
delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. 
 

III  
 

Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za volilna 
opravila, se šteje četrtek, 14. september 2017. 
 

IV  
 

Za izvršitev tega odloka je pristojna Državna volilna komisija. 
 
 

Št. 004-03/17-6/1 
Ljubljana, dne 8. septembra 2017 
 
 

dr. Milan Brglez l.r. 
Predsednik  

Državnega zbora  
Republike Slovenije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#I
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#I
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#II
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#II
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#III
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#III
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#IV
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2295/odlok-o-razpisu-splosnih-volitev-v-drzavni-svet/#IV


                                                                                                                           

PRILOGA 2 
 

 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1, 
95/09- odločba US, 21/13 – ZFDO – F) v zvezi s 37. členom Zakona o volitvah v državni 
(Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1, 54/07 – Odločba US in 23/17) je Državna volilna 
komisija na 8. seji 13. septembra 2017 sprejela  
 
 

N A V O D I L O  
volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet 

 
I. 
 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v 
državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) razpisal splošne volitve v državni svet .  
 
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. 
novembra 2017.  
 
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev,  predstavnikov 
delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. 

 
Volitve članov državnega sveta ureja Zakon o državnem svetu  (Uradni list RS, št. 100/05 – 
ZDSve – UPB1, 95/09- odločba US, 21/13 – ZFDO – F - v nadaljevanju ZDSve). 
 
Na podlagi 10. člena ZDSve se glede vprašanj, ki niso posebej urejena z ZDSve primerno 
uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – 
UPB1 in 54/07 – odločba US – v nadaljevanju ZVDZ).  
 
Volilne enote za volitve predstavnikov lokalnih interesov določa Zakon o določitvi volilnih 
enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92). Na 
podlagi 7. člena ZDSve volitve v državni svet vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po 
ZVDZ. 
 
Na podlagi 12. člena ZDSve za izvedbo volitev članov državnega sveta v interesnih 
organizacijah skrbi Državna volilna komisija, za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih 
skupnosti pa Državna volilna komisija in volilne komisije volilnih enot za volitve poslancev v 
državni zbor. 

 
Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. 
Pri tem morajo upoštevati kriterije o številu elektorjev, ki jih za različna področja določa 
ZDSve (24. člen, 26. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen, 35. člen, 36. člen ter 40. člen). 
Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji. 
 

II. 
 
1.      Volitve predstavnikov lokalnih interesov 
 
1.1. Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov lokalnih interesov 

predložijo občinski sveti pristojnim volilnim komisijam volilnih enot najpozneje 22. 
oktobra 2017, do 24.00 ure. 



                                                                                                                           

     
Seznamu priložijo: 

 pravila, na podlagi katerih so bili elektorji izvoljeni; 

 zapisnik o seji občinskega sveta, na kateri so bili izvoljeni elektorji. 
 
1.2.  Volilna komisija volilne enote preizkusi: 

 ali imajo elektorji volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti; 

 ali je število elektorjev enako ali manjše glede na kriterije, ki jih določa drugi odstavek 
40. člena  ZDSve; 

 ali so bili izvoljeni skladno s pravili občinskega sveta. 
 
1.3. Na podlagi preizkusa volilna komisija odloči o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama. 

Odločbo vroči županu občine. 
 
1.4.  V postopku preizkusa za določitev števila elektorjev volilne komisije volilnih enot 

uporabljajo uradne podatke ministrstva za notranje zadeve o številu prebivalstva po 
stanju na dan ……….. . 

 
1.5. Pregled števila prebivalcev po podatkih iz prejšnjega odstavka ter najvišje dovoljeno 

število izvoljenih predstavnikov v volilno telo, ki jih lahko izvoli predstavniški organ 
lokalne skupnosti, glede na kriterije iz 40. člena ZDSve, se objavi na spletnem mestu 
Državne volilne komisije ter pošlje tudi občinam. 

 
 
2.      Volitve predstavnikov funkcionalnih interesov 
 
2.1.  Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov 

predložijo interesne organizacije Državni volilni komisiji najpozneje do 23. oktobra 2017, 
do 24.00 ure. 

 
2.2. Državna volilna komisija bo preizkusila vložene sezname in odločila o njihovi potrditvi 

oziroma zavrnitvi. 
 
 
3.  Kandidatura 
 
3.1. Kandidature za člane državnega sveta se v istih rokih, kot veljajo za predložitev 

seznamov elektorjev, predložijo pristojnim volilnim komisijam. 
 
3.2. Vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta - 

predstavnika lokalnih interesov. Število kandidatov, ki jih predloži posamezna interesna 
organizacija za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet, ni 
omejeno. 

  
3.3.  Kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata.  Soglasje je nepreklicno. Kandidaturi 

priložijo: 

 pravila, na podlagi katerih je bila določena kandidatura; 

 zapisnik o seji organa, ki je določil kandidaturo. 
 
 
4. Sklici volilnih zborov 
 
4.1.  Predsedniki volilnih komisij volilnih enot morajo najpozneje 6. novembra 2017 sklicati 

volilne zbore volilnih teles za izvolitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet, ki 
bodo 22. novembra 2017.  

 



                                                                                                                           

4.2.  Predsednik Državne volilne komisije mora najpozneje 7. novembra 2017 sklicati 
volilne zbore volilnih teles za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov v državni 
svet, ki bodo 23. novembra 2017.  

  
4.3.  O poteku volilnega zbora bo Državna volilna komisija sprejela posebno navodilo. 
 
 

III. 
 
 
5. Stališča Državne volilne komisije v zvezi z uporabo posameznih določb ZDSve: 
 
5.1.  Uporaba kriterija za določitev števila elektorjev:  
 

ZDSve v 32., 33. in 36. členu določa kriterije, na podlagi katerih se izvoli določeno 
število elektorjev v poklicnih organizacijah. Določba »število članov« se v postopku 
izvolitve elektorjev uporablja kot število volivcev, torej kot število oseb, ki v Sloveniji 
opravljajo ustrezno poklicno dejavnost in so člani organizacije, ki izvaja postopek 
izvolitve elektorjev. Organizacije torej ne izvolijo elektorjev glede na število celotnega 
članstva, temveč samo glede na število članov, ki imajo posebno volilno pravico pri 
volitvah v državni svet. 

 
 
5.2.  Uporaba določb tretjega odstavka 26. člena ZDSve: 
 

Državna volilna komisija je odločila, da se kot reprezentativni sindikat za območje države 
(ne glede na določbe 8. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 
13/93)) štejejo tudi reprezentativni sindikati v panogi, dejavnosti ali poklicu, ki niso 
združeni v zvezo oziroma konfederacijo, če je tako odločeno z odločbo, ki je izdana na 
podlagi 10. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov s strani pristojnega ministrstva. 

 
5.3. Pristojnost volilnih komisij volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor za izvedbo 

volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet: 
 
Glede volitev predstavnikov lokalnih interesov je Državna volilna komisija ugotovila, da 
se število volilnih enot za volitve članov državnega sveta in njihovo območje ter sedeži 
volilnih enot kot določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) bistveno razlikujejo od števila volilnih 
enot, območij enot ter sedežev volilnih komisij volilnih enot za volitve poslancev v 
državni zbor, kot jih določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 24/2005 – ZDVEDZ – UPB1) in  
 

s k l e n i l a : 
 
1. Posamezne občine se razporedijo v volilne enote kot jih določa Zakon o določitvi volilnih 

enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet tako, da obsega volilna 
enota vse tiste občine, ki so nastale na območju občin, ki jih našteva isti zakon. 

 
2. Preizkus zakonitosti kandidatur, potrjevanje kandidatur, preizkus in potrditev seznama 

izvoljenih predstavnikov v volilno telo ter druga opravila, ki jih izvaja volilna komisija 
volilne enote v postopku volitev poslancev državnega zbora, izvajajo v postopku volitev 
članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, volilne komisije volilnih enot 
za volitve poslancev v državni zbor. 

 
3. Za volitve članov državnega sveta v posameznih volilnih enotah so pristojne: 
 



                                                                                                                           

a)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v državni svet številka 9, ki obsega občine: Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas 
- Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki in Žiri 
(sedež: Kranj) in 10., ki obsega občine: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, 
Žirovnica in Gorje (sedež: Jesenice), volilna komisija prve (1.) volilne enote za volitve 
poslancev, s sedežem v Kranju (100 – VKVE Kranj); 

 
b)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 13, ki obsega občine: Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in 
Tolmin (sedež: Tolmin), 12, ki obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-
Kostanjevica, Nova Gorica,  Šempeter – Vrtojba,  Vipava in Renče – Vogrsko (sedež: 
Nova Gorica) in 16, ki obsega občine: Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Komen, 
Pivka, Postojna in Sežana (sedež: Sežana), 18, ki obsega občine: Koper,Ankaran,  Izola 
in Piran (sedež: Koper), volilna komisija druge (2.) volilne enote za volitve poslancev, s 
sedežem v Postojni (200 – VKVE Postojna); 

 
c)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 1, ki obsega občine: Ljubljana, Brezovica, Dol pri 
Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice 
(sedež: Ljubljana), 17, ki obsega občine: Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška 
dolina,  Vrhnika in Log Dragomer (sedež: Logatec), volilna komisija  tretje (3.) volilne 
enote za volitve poslancev, s sedežem  Ljubljana-Center (300 – VKVE Ljubljana – 
Center); 

 
č)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 2, ki obsega občine: Domžale, Kamnik, Komenda, Litija, 
Lukovica, Mengeš,  Moravče, Trzin in Šmartno pri Litiji (sedež: Kamnik), 21, ki obsega 
občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (sedež: Trbovlje) in 22, ki obsega občine: 
Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški potok, Osilnica, Ribnica in 
Sodražica (sedež: Grosuplje), volilna komisija četrte (4.) volilne enote za volitve 
poslancev, s sedežem Ljubljana-Bežigrad (400 – VKVE Ljubljana – Bežigrad); 

 
d)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, 
Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, 
Vitanje, Vojnik, Zreče in Žalec (sedež: Celje), 6, ki obsega občine: Gornji grad, Ljubno, 
Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki,  Šoštanj in Rečica ob Savinji 
(sedež: Velenje) in 19, ki obsega občine: Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, 
Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in 
Vuzenica (sedež: Slovenj Gradec), volilna komisija pete (5.) volilne enote za volitve 
poslancev, s sedežem v Celju (500 – VKVE Celje); 

 
e)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 14, ki obsega občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo 
mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, 
Šmarješke Toplice in Šentrupert (sedež: Novo mesto), 15, ki obsega občine: Črnomelj, 
Metlika in Semič (sedež: Črnomelj) in 20, ki obsega občine: Brežice, Krško, Sevnica in 
Kostanjevica na Krki (sedež: Krško), volilna komisija šeste (6.) volilne enote za volitve 
poslancev, s sedežem v Novem mestu (600 – VKVE Novo Mesto); 

 
f)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 3, ki obsega občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, 
Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Starše in Šentilj (sedež: 
Maribor) in 4, ki obsega občine: Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Selnica ob Dravi, 
Slovenska Bistrica, Ruše, Makole in Poljčane  (sedež: Slovenska Bistrica), volilna komisija 



                                                                                                                           

sedme (7.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Mariboru (700 – VKVE 
Maribor); 

 
g)  za volitve članov državnega sveta v volilnih enotah za volitve predstavnikov lokalnih 

interesov v državni svet številka 7, ki obsega občine: Hajdina, Dornava, Destrnik, 
Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Sveti Andraž v 
Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Cirkulane (sedež: Ptuj), 8, ki 
obsega občine: Benedikt, Cerkvenjak, Gornja Radgona, Križevci, Lenart, Ljutomer, 
Ormož, Radenci, Razkrižje, Sveta Ana,  Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Apače, Središče 
ob Dravi, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slovenskih 
Goricah (sedež: Ljutomer) in 11, ki obsega občine: Beltinci, Dobrovnik, Cankova, 
Črenšovci,  Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske 
Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana 
(sedež: Murska Sobota), volilna komisija osme (8.) volilne enote za volitve poslancev, s 
sedežem na Ptuju (800 – VKVE Ptuj); 

 
 

IV. 
 

 

To navodilo začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 14. septembra 2017. 

 
 
Številka:   041-20/2017-2         Anton Gašper Frantar        
Datum:      13. 9. 2017     Predsednik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

PRILOGA 3 

 

 
 

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o državnem svetu – ZDSve (Uradni list RS, št. 100/05 – 
UPB, 95/09- odločba US in 21/13 – ZFDO-F) v zvezi s 37. členom Zakona o volitvah v 
državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1, 54/07 – Odločba US in 23/17) je 
Državna volilna komisija na 8. seji 13. septembra 2017 sprejela  
 
 

R O K O V N I K 
za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta 

 
 
Opomba:  
ZDSve = Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05–UPB, 95/09-odločba US in 
21/13–ZFDO-F) 
ZVDZ =   Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06–ZVDZ–UPB1,  54/07 – 

odl. US in 23/17) 
Odlok = Odlok o razpisu volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/17)  
 
Posamezna volilna opravila za volitve v državni svet, ki so razpisane z odlokom, se izvedejo 
v naslednjih rokih: 
__________________________________________________________________________
______ 
Datum:  14. 9. 2017 
 
 Dan: 1. dan     ZDSve: 6. člen 
       Odlok  
 
Opravilo: Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za 

volilna opravila.  
__________________________________________________________________________
______Datum:  14. 9. 2017 do 22. 10. 2017 
 
 Dan: 1-39. dan    ZDSve:14., 15., 40. in 41. člen 
 (najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
Opravilo 1:  Občinski in mestni sveti izvedejo postopke izvolitve predstavnikov v volilno 

telo in predložijo pristojni volilni komisiji volilne enote seznam izvoljenih 
predstavnikov.  

                               
 
Opravilo 2:  Občinski in mestni sveti izvedejo postopke določitve kandidatov za člane 

državnega sveta - predstavnike lokalnih interesov in pristojni volilni komisiji 
predložijo kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov. 

__________________________________________________________________________
______ 
Datum:   22. 10. 2017 do 24.00 ure 
 
 Dan: 39. dan    ZDSve: 10., 14., 15., 40. in 41. člen 
  (najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 



                                                                                                                           

Opravilo: Predstavniki lokalnih skupnosti lahko neposredno vložijo pri volilnih komisijah 
volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor: 
- sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov 

lokalnih interesov; 
- kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih  interesov; 

__________________________________________________________________________
_____ 
Datum: 14. 9. 2017 do 23. 10. 2017 
  
 Dan: 1. - 40. dan     ZDSve: 14. in 15. člen 
  (najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
Opravilo 1:       Interesne organizacije izvedejo postopke izvolitve predstavnikov 

v volilno telo za volitve članov državnega sveta - predstavnikov funkcionalnih 
interesov v skladu s svojimi pravili in Državni volilni komisiji predložijo seznam 
izvoljenih predstavnikov v volilno telo.  

 
Opravilo 2:   Interesne organizacije izvedejo postopek določitve kandidatov za člana 

državnega sveta - predstavnike funkcionalnih interesov v skladu s svojimi 
pravili in Državni volilni komisiji predložijo kandidature z osebnimi podatki in 
pisnimi soglasji kandidatov. 

__________________________________________________________________________
______ 
Datum:  23. 10. 2017 do 24. ure 
 
 Dan: 40. dan     ZDSve: 14., 25.,27., 33 in 37. člen 
                 (najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja) 
 
Opravilo: :  Interesne organizacije lahko vložijo neposredno pri Državni volilni komisiji: 

- seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo; 
- kandidature za člane državnega sveta. 

__________________________________________________________________________
______ 
Datum:  1. 11. 2017 
  
 Dan: 49. dan     ZDSve: 12. ter 10. člen  
   (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)  ZVDZ: 59. člen 
 
Opravilo:   Volilna komisija volilne enote izda odločbe o potrditvi oziroma o zavrnitvi: 

- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov; 

- kandidature za člana državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov. 
__________________________________________________________________________
______ 
Datum:  2. 11. 2017 
 
 Dan: 50. dan     ZDSve: 12. ter 10. člen   
                  (najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja)  ZVDZ: 59. člen 
 
Opravilo:  Državna volilna komisija izda odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi: 

- seznama izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov 
funkcionalnih interesov; 

- kandidature za člana državnega sveta - predstavnika funkcionalnih  
interesov. 

__________________________________________________________________________
______ 



                                                                                                                           

Datum:  6. 11. 2017 
 
 Dan: 58. dan      ZDSve: 16. člen in 2. odstavek 18. člena 
 (najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja) 
 
Opravilo 1:  Pristojna volilna komisija sestavi seznam kandidatov za člane državnega 

sveta in ga pošlje županu. 
 
Opravilo 2:  Predsedniki volilnih komisij volilnih enot skličejo volilne zbore volilnih teles za 

volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet. Vabilu priložijo seznam 
izvoljenih predstavnikov v volilnem telesu in seznam kandidatov.  

__________________________________________________________________________
______ 
Datum:  7. 11. 2017 
 
 Dan: 59. dan      ZDSve: 16. člen  
 (najkasneje 15 dni pred dnem glasovanja) 
 
Opravilo 1: Državna volilna komisija sestavi seznam kandidatov za člane državnega sveta 

in ga pošlje predsedniku predstavniškega organa interesne organizacije.  
 
Opravilo 2: Predsednik Državne volilne komisije skliče volilne zbore volilnih teles za 

izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet. Vabilu priloži 
seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo in seznam kandidatov.  

 

Datum:   22. 11. 2017 
 
 Dan: 74. dan    Odlok  
 
Opravilo: Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta -  predstavnikov 

lokalnih interesov v državnem svetu. 
__________________________________________________________________________
______ 
Datum:   23. 11. 2017 
 
 Dan: 75. dan    Odlok  
 
Opravilo : Volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta - predstavnikov 

funkcionalnih interesov. 
__________________________________________________________________________
______ 
Datum:   29. 11. 2017 
 
 Dan: najpozneje 7 dni po sklicu volilnega zbora  ZDSve: 3. odst. 17. člena 
 
 
Opravilo: Ponovitev volilnega zbora volilnega telesa za izvolitev članov državnega sveta -  

predstavnikov lokalnih interesov. 
 

Datum:   30. 11. 2017 
 
 Dan: najpozneje 7 dni po sklicu volilnega zbora  ZDSve: 3. odst. 17. člena 
 
 
Opravilo: Ponovitev volilnega zbora volilnega telesa za izvolitev članov državnega sveta - 

predstavnikov funkcionalnih interesov. 



                                                                                                                           

 

 
 
 
Številka: 041-20/2017-1   ¸  Anton Gašper Frantar 
Datum: 13. 9. 2017                                                                             Predsednik 
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

PRILOGA 4 

 

 
 
Številka: 041-20/2014-8 
Datum:    13. 9. 2017 
 

S K L E P 
  
Državna volilna komisija je v zvezi z izvedbo volitev članov državnega sveta – predstavnikov 
lokalnih interesov  
 

sklenila: 
 

V postopku preizkusa števila elektorjev, ki jih bodo določili občinski in mestni sveti se 
za najvišje dopustno število elektorjev upoštevajo podatki števila prebivalcev po 
občinah, ki so navedeni v spodnji tabeli. 
 

A. 
 

Tabela:  Podatke o številu prebivalcev po občinah, ki se upoštevajo v postopku preizkusa 
števila elektorjev, ki jih bodo določili občinski in mestni sveti ter najvišje dopustno 
število elektorjev.  

 
  (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, stanje 1. 1. 2017) 
 

ZAP. ŠT. OBČINA 
ŠTEVILO 
PREBIVALCEV 

ŠTEVILO 
ELEKTORJEV 

1 Ajdovščina 19093 4 

2 Ankaran 3229 1 

3 Apače 3544 1 

4 Beltinci 8233 2 

5 Benedikt 2486 1 

6 Bistrica ob Sotli 1353 1 

7 Bled 7981 2 

8 Bloke 1522 1 

9 Bohinj 5149 2 

10 Borovnica 4376 1 

11 Bovec 3082 1 

12 Braslovče 5556 2 

13 Brda 5625 2 

14 Brezovica 12092 3 

15 Brežice 24204 5 

16 Cankova 1794 1 

17 Celje 49380 10 

18 Cerklje na Gorenjskem 7569 2 

19 Cerknica 11494 3 

20 Cerkno 4602 1 

21 Cerkvenjak 2074 1 

22 Cirkulane 2344 1 

23 Črenšovci 3951 1 

24 Črna na Koroškem 3308 1 

25 Črnomelj 14365 3 



                                                                                                                           

26 Destrnik 2544 1 

27 Divača 4000 1 

28 Dobje 977 1 

29 Dobrepolje 3870 1 

30 Dobrna 2226 1 

31 
Dobrova - Polhov 
Gradec 7618 2 

32 Dobrovnik/Dobronak 1274 1 

33 Dol pri Ljubljani 5961 2 

34 Dolenjske Toplice 3447 1 

35 Domžale 35513 8 

36 Dornava 2905 1 

37 Dravograd 8856 2 

38 Duplek 6803 2 

39 Gorenja vas - Poljane 7500 2 

40 Gorišnica 3968 1 

41 Gorje 2816 1 

42 Gornja Radgona 8447 2 

43 Gornji Grad 2547 1 

44 Gornji Petrovci 2058 1 

45 Grad 2110 1 

46 Grosuplje 20284 5 

47 Hajdina 3747 1 

48 Hoče - Slivnica 11285 3 

49 Hodoš/Hodos 367 1 

50 Horjul 2980 1 

51 Hrastnik 9269 2 

52 Hrpelje - Kozina 4371 1 

53 Idrija 11800 3 

54 Ig 7277 2 

55 Ilirska Bistrica 13482 3 

56 Ivančna Gorica 16361 4 

57 Izola/Isola 16015 4 

58 Jesenice 20754 5 

59 Jezersko 625 1 

60 Juršinci 2375 1 

61 Kamnik 29416 6 

62 Kanal 5342 2 

63 Kidričevo 6417 2 

64 Kobarid 4105 1 

65 Kobilje 560 1 

66 Kočevje 15881 4 

67 Komen 3523 1 

68 Komenda 6108 2 

69 Koper/Capodistria 51361 11 

70 Kostanjevica na Krki 2425 1 

71 Kostel 640 1 

72 Kozje 3077 1 

73 Kranj 56081 12 

74 Kranjska Gora 5286 2 

75 Križevci 3613 1 

76 Krško 25853 6 



                                                                                                                           

77 Kungota 4788 1 

78 Kuzma 1577 1 

79 Laško 13145 3 

80 Lenart 8251 2 

81 Lendava/Lendva 10506 3 

82 Litija 15215 4 

83 Ljubljana 288919 58 

84 Ljubno 2572 1 

85 Ljutomer 11374 3 

86 Log - Dragomer 3653 1 

87 Logatec 13802 3 

88 Loška dolina 3835 1 

89 Loški Potok 1863 1 

90 Lovrenc na Pohorju 3055 1 

91 Luče 1490 1 

92 Lukovica 5761 2 

93 Majšperk 4016 1 

94 Makole 2025 1 

95 Maribor 111079 23 

96 Markovci 4012 1 

97 Medvode 16236 4 

98 Mengeš 7752 2 

99 Metlika 8325 2 

100 Mežica 3573 1 

101 
Miklavž na Dravskem 
polju 6566 2 

102 Miren - Kostanjevica 4838 1 

103 Mirna 2555 1 

104 Mirna Peč 2933 1 

105 Mislinja 4561 1 

106 Mokronog - Trebelno 3045 1 

107 Moravče 5309 2 

108 Moravske Toplice 5831 2 

109 Mozirje 4038 1 

110 Murska Sobota 18870 4 

111 Muta 3389 1 

112 Naklo 5350 2 

113 Nazarje 2582 1 

114 Nova Gorica 31825 7 

115 Novo mesto 36433 8 

116 Odranci 1631 1 

117 Oplotnica 4099 1 

118 Ormož 12213 3 

119 Osilnica 377 1 

120 Pesnica 7365 2 

121 Piran/Pirano 17782 4 

122 Pivka 6073 2 

123 Podčetrtek 3353 1 

124 Podlehnik 1880 1 

125 Podvelka 2365 1 

126 Poljčane 4432 1 

127 Polzela 6176 2 



                                                                                                                           

128 Postojna 16176 4 

129 Prebold 5067 2 

130 Preddvor 3597 1 

131 Prevalje 6753 2 

132 Ptuj 23117 5 

133 Puconci 5948 2 

134 Rače - Fram 7150 2 

135 Radeče 4240 1 

136 Radenci 5160 2 

137 Radlje ob Dravi 6184 2 

138 Radovljica 18822 4 

139 Ravne na Koroškem 11302 3 

140 Razkrižje 1289 1 

141 Rečica ob Savinji 2308 1 

142 Renče - Vogrsko 4365 1 

143 Ribnica 9390 2 

144 Ribnica na Pohorju 1179 1 

145 Rogaška Slatina 10994 3 

146 Rogašovci 3065 1 

147 Rogatec 3051 1 

148 Ruše 7075 2 

149 Selnica ob Dravi 4470 1 

150 Semič 3798 1 

151 Sevnica 17469 4 

152 Sežana 13236 3 

153 Slovenj Gradec 16621 4 

154 Slovenska Bistrica 25468 6 

155 Slovenske Konjice 14726 3 

156 Sodražica 2184 1 

157 Solčava 521 1 

158 Središče ob Dravi 2019 1 

159 Starše 4005 1 

160 Straža 3837 1 

161 Sveta Ana 2309 1 

162 
Sveta Trojica v Slov. 
goricah 2071 1 

163 
Sveti Andraž v Slov. 
goricah 1143 1 

164 Sveti Jurij ob Ščavnici 2827 1 

165 Sveti Jurij v Slov. goricah 2097 1 

166 Sveti Tomaž 2006 1 

167 Šalovci 1430 1 

168 Šempeter - Vrtojba 6244 2 

169 Šenčur 8557 2 

170 Šentilj 8371 2 

171 Šentjernej 7094 2 

172 Šentjur pri Celju 19001 4 

173 Šentrupert 2853 1 

174 Škocjan 3267 1 

175 Škofja Loka 22935 5 

176 Škofljica 10917 3 

177 Šmarje pri Jelšah 10253 3 



                                                                                                                           

178 Šmarješke Toplice 3296 1 

179 Šmartno ob Paki 3203 1 

180 Šmartno pri Litiji 5545 2 

181 Šoštanj 8641 2 

182 Štore 4242 1 

183 Tabor 1647 1 

184 Tišina 4012 1 

185 Tolmin 11211 3 

186 Trbovlje 16221 4 

187 Trebnje 12522 3 

188 Trnovska vas 1371 1 

189 Trzin 3881 1 

190 Tržič 14870 3 

191 Turnišče 3248 1 

192 Velenje 32718 7 

193 Velika Polana 1443 1 

194 Velike Lašče 4303 1 

195 Veržej 1315 1 

196 Videm 5523 2 

197 Vipava 5615 2 

198 Vitanje 2271 1 

199 Vodice 4831 1 

200 Vojnik 8725 2 

201 Vransko 2604 1 

202 Vrhnika 16907 4 

203 Vuzenica 2670 1 

204 Zagorje ob Savi 16575 4 

205 Zavrč 1819 1 

206 Zreče 6409 2 

207 Žalec 21261 5 

208 Železniki 6675 2 

209 Žetale 1300 1 

210 Žiri 4841 1 

211 Žirovnica 4392 1 

212 Žužemberk 4606 1 

 
 

B. 
 
Državna volilna komisija je sprejela ta sklep na podlagi 12. člena ZDSve in 43. člena 
Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) v sestavi: predsednik Anton 
Gašper Frantar, ter člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija 
Vencelj in Drago Zadergal. Sklep je sprejela  soglasno. 
 
 
        Anton Gašper Frantar 
        Predsednik 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                                           

PRILOGA 5 
 

 
 
 
Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve –UPB1, 
95/09- odločba US, 21/13 – ZFDO-F) Državna volilna komisija (v nadaljevanju : DVK) 
 

O B V E Š Č A 
 
A. občinske in mestne svete; 
 
B. interesne organizacije:  

1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev, 
2. Sindikate, zveze oz. konfederacije sindikatov, 
3. Poklicne organizacije obrtnikov, 
4. Poklicne organizacije kmetov, 
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev, 
6. Univerze, visoke in višje šole, 
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev, 
8. Poklicne organizacije raziskovalcev, 
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev, 
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva, 
 

ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da v skladu z  Zakonom o državnem 
svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov 
državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. 
 

I. 
 
Za poklicne organizacije iz točke B. 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. se štejejo: 

 zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za 
območje države. 

 
Za poklicne organizacije iz točke B. 3., 4. in 5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v 
drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, 
organiziranih za območje države. 
 

II. 
 

Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti 
volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim 
komisijam), najpozneje do nedelje, 22. 10. 2017 do 24.00 ure. 
 
Kandidature za člana državnega sveta, predstavnika lokalnih interesov, se morajo volilnim 
komisijam neposredno vložiti do nedelje, 22. 10. 2017 do 24.00 ure. 
 

III. 
 

Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije neposredno 
vložiti na DVK, Slovenska 54/IV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka,  23. 10. 2017 do 24.00 
ure. 
 



                                                                                                                           

Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne organizacije neposredno vložiti na 
DVK do ponedeljka, 23. 10. 2017 do 24.00 ure.  

 
IV. 

 
Na podlagi II. točke Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 
48/17) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 
sredo, 22. novembra 2017.  
 
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov 
delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. 
 

V. 
 

To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu DVK 
(www.dvk-rs.si). 
 
 
 
Številka: 041-20/2017-6                                  Anton Gašper Frantar                                          
Datum:    13. 9. 2017                                                                  Predsednik 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dvk-rs.si/


                                                                                                                           

PRILOGA 6 
 
 

Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2012 

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-
UPB1 in 95/11 Odl. US: U-I-167/10-7) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 
27. 9. 2012 sprejel 
 

P R A V I L A 
za izvolitev predstavnika Občine Rečica ob Savinji v volilno telo za volitve članov državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika (v nadaljevanju – elektorja) Občine 
Rečica ob Savinji v volilno telo 6. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter 
postopek določitve kandidata za člana državnega sveta. 
 

2. člen 
Skladno z določbama 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta enega elektorja in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta. 
 

3. člen 
Postopek, ki ga določajo ta pravila, obsega predlaganje kandidata za elektorja in njegovo 
izvolitev ter predlaganje in določitev kandidata za člana državnega sveta. 
Vsa volilna opravila v zvezi z izvolitvijo elektorjev in določitvijo kandidata za člana 
državnega sveta, izvaja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Član komisije iz prejšnjega člena, ki kandidira za elektorja ali člana državnega sveta, ne 
more sodelovati pri volilnih opravilih volilne komisije za izvedbo volitev po teh pravilih. 
 

4. člen 
Kandidate za elektorja in kandidate za kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga 
skupina najmanj 3 članov Občinskega sveta. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 
enega kandidata za elektorja in največ enega kandidata za člana državnega sveta. 
 

5. člen 
Predlog mora vsebovati: imena, priimke in naslove predlagateljev ter ime, priimek, rojstne 
podatke in naslov stalnega bivališča predlaganega kandidata za elektorja in predlaganega 
kandidata za člana državnega sveta. 
Predlogu kandidatur mora biti priložena izjava kandidata za elektorja in kandidata za člana 
državnega sveta, da s kandidaturo soglaša. 
 

6. člen 
Predloge kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo 
predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje v 30 dneh od 
dneva razpisa volitev. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih 
kandidatov po abecednem redu in ga pošlje županu najpozneje 10 dni pred iztekom roka za 
oddajo podatkov o elektorjih in kandidatih za člana državnega sveta volilni komisiji volilne 
enote. 
Seja Občinskega sveta, na kateri se izvoli elektor in določi kandidat za člana državnega 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO229&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=84767d92-0f7c-4c51-9cc8-076973447491


                                                                                                                           

sveta, se izvede po poteku roka iz prejšnjega odstavka. 
 

7. člen 
Elektor se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. 
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Član Občinskega sveta 
glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega želi 
glasovati. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. 
 

8. člen 
Kandidat za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. 
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Član Občinskega sveta 
glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata, za katerega želi 
glasovati. Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. 
 

9. člen 
V primeru, ko nihče od predlaganih kandidatov za elektorja oziroma člana državnega sveta 
pri glasovanju ne dobi potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem 
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ 
glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako drugo 
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim 
številom glasov določi z žrebom. 
 

10. člen 
Za predstavnika kandidature se imenuje direktorja občinske uprave. 
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen direktor občinske uprave, se za 
predstavnika kandidature določi član Občinskega sveta, ki ga imenuje Občinski svet. 
 

11. člen 
Predstavnik kandidature mora najpozneje 30 dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni 
volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, 
skupaj s potrebnimi prilogami. 
 

12. člen 
Ta pravila sprejme Občinski svet z večino glasov na seji navzočih članov Občinskega sveta. 
 

13. člen 
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan 
po objavi. 
 
Št. 007-0002/2012-10 
Rečica ob Savinji, dne 27. septembra 2012 
 

Župan 
Občine Rečica ob Savinji 

Vincenc Jeraj l.r. 
  
 
 


