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ZAOEVA: VOLILNA OPRAVILA ZA VOLlTVE V ORZAVNI SVET REPUSLIKE SLOVENIJE 2017 
Predlog za kandidata za clana drfavnega sveta in predlog liste kandidatov za 
elektorje 

Predsednik Drzavnega zbora Republike Siovenije je dne 8.9.2017 z Odlokom 0 razpisu splosnih 
volitev v drzavni svet (Uradni list RS, sl. 48/17) razpisal spl05ne volitve v drzavni svel. 

DrZavna volilna komisija je na podlagi 12. clena Zakona 0 drzavnem svetu (Uradni list RS, 51. 100105-
ZDSve-UPB1, 95/09-odlocba US , 21/13-ZFDO-F) obvestila obcinske in mestne svete, da v skladu z 
navedenim zakonom ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve 
clanov drzavnega sveta ter dolocijo kandidate za clane drzavnega sveta. 

V skladu 5 3. in 4. clenom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Kranj v volilno telo za 

" volitve clana drzavnega sveta ter za dolocitev kandidata za clana drzavnega sveta (Uradni list RS, sl. 
86/2002 in 93/2002-0dlocba US) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pozvala k 
predlaganju kandidatov za elektorje in kandidatov za clana drzavnega sveta. Skupaj je prispelo 25 
predlogov kandidatov za izvolitev predstavnikov Mestne oMine Kranj v volilno telo-za elektorje in 3 
predlogi kandidatov za clana drZavnega sveta. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na svoji 43. seji, dne 10.10.2017, v skladu 5 

5. clenom Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Kranj v volilno telo za volitve clana 
drZavnega sveta ter za dolocitev kandidata za drzavnega sveta in Zakonom 0 drZavnem svetu 
oblikovala predlog lisle dvanajstih kandidatov za elektorje in predlog za kandidala za clana drzavnega 
sveta ter predlaga Mestnemu svelu Mestne obcine Kranj sprejem naslednjih 
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SKLEPOV: 

B. Za kandidata za clana drZavnega sveta - predstavnika lokalnih interesov se doloei: 

Mag. Igor Velov, Tominceva cesta 17, Kranj. 

Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

C. Za predstavnike Mestne obeine Kranj v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev clana 
drZavnega sveta se izvolijo: 

1. Marjan Bajt, Zasavska cesta 39a, Kranj 
2. Matjaz Cimerman, Zabnica 59, Zabnica 
3. Gorazd Copek, Levstikova ulica 6, Kranj 
4. Sasa Dolinar, Zasavska cesta 37, Kranj 
5. Matjaz Homovec, Jesetova ulica 15, Kranj 
6. Uros Logonder, Senozeti 61, Zgornja Besnica 
7. Vekoslav Panigaz, Na skali 7, Kranj 
8. Bostjan Pauser, Kuratova ulica 30, Kranj 
9. Damjana Piskur, Ziato polje 3d, Kranj 
10. Joze! Rozman, Sorlijeva ulica 8, Kranj 
11. Miha Stangl, Na skali 5, Kranj 
12. Boris Vehovec, Gorenjesavska cesta 13d, Kranj 

Sklep zacne veljati naslednji dan po sprejemu na mestnem svetu. 

Pripravila: 
Milena Bohinc 
Kabinet zupana 
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