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SKUPNOSTI V VILILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA 
SVETA IN DOLOČITVI KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA 
SVETA – enofazni 

 
 
PREDLAGATELJ:  Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
POROČEVALEC:  Stanko GREGOREC, župan občine Kobilje 
 
PRIPRAVIL:  Boštjan HORVAT, Svetovalec župana III 
 
NAČIN SPREJEMA:  Dvotretjinska večina navzočih članov občinskega sveta 
 
NAMEN:  Obravnava in sprejem 
 
PREDLOG SKLEPA:  Sprejmejo se Pravila za izvolitev predstavnikov lokalnih 

skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 

določitvi kandidata a člana državnega sveta 

 
 
 ŽUPAN 
 OBČINE KOBILJE 
 Stanko GREGOREC 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 
1.  Uvod 
 
Za potrabe izvedbe postopkov izvolitve 22 članov Državnega sveta RS – 
predstavnikov lokalnih interesov je občinska uprav občine kobilje pripravila Pravila 
za izvolitev predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta in določitvi kandidata a člana državnega sveta. Na podlagi določil 
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Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05; ZDSve – uradno prečiščeno 
besedilo) lokalne skupnosti v skladu s svojimi pravili izvolijo svoje predstavnike v 
volilno telo za izvedbo volitev v Državni svet ter določijo kandidate za člane 
državnega sveta. 
 
Zaradi navedenega predlagamo Občinskemu svetu v sprejem Pravila za izvolitev 
predstavnikov lokalnih skupnosti v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 
določitvi kandidata a člana državnega sveta, ki opredeljujejo, da se pri volilnih 
opravilih upoštevajo roki, ki so določeni v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil za 
volitve članov državnega sveta, ki jih pred vsakimi volitvami sprejme Državna volilna 
komisija. 
 
Roki za volilna opravila so začeli teči 10. septembra 2012, volitve članov državnega 
sveta pa bodo 21. novembra 2012 (volilni zbori volilnih teles za izvolitev 
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet) in 22. novembra 2012 (volilni zbori 
volilnih teles za izvolitev članov državnega sveta - predstavnikov funkcionalnih 
interesov). 
 
Lokalne skupnosti lahko kandidaturo za člana državnega sveta – predstavnika 
lokalnih interesov in seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve 
predstavnika lokalnih interesov predložijo pristojni volilni komisiji volilne enote do 
21. oktobra 2012 do 24. ure. 
 
2. Ocena finančnih posledic 
 
Spreme pravilnika za občino Kobilje ne bo imel finančnih posledic. 
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Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - 
ZDSve-UPB1), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 14. člena statute 
Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine 
Kobilje, na svoji ……… seji, dne……. 2012, sprejel 
 
 

P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov občine Kobilje v volilno telo za volitve člana 

državnega sveta in določitvi kandidata a člana državnega sveta 
 
 

1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov občine Kobilje v vlolilno telo 
11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta (v nadaljevanju predstavniki) ter 
postopek določitve kandidata za člana državnega sveta. 
 

2. člen 
V teh pravilih uporabljen izraz, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol. 
 

3. člen 
Občinski svet občine Kobilje izvoli svoje predstavnike v volilno telo za volitve 
državnega sveta v skladu s 40. in 41. členom Zakona o državnem svetu.  
 
Občinski svet občine Kobilje lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta. 
 

4. člen 
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za predstavnike ter predlaganje 
kandidatov za člana državnega sveta in določtitev kandidata. 
 

5. člen 
Kandidate za predstavnike lahko predlaga:  

- član občinskega sveta, in sicer nave enega kandidata, 
- svetniška skupina, in največ toliko kandidatov, kot se jih voli. 

 
6. člen 

Vsak član Občinskega sveta lahko predlaga po enega kandidata za elektorja. Predloge 
z osebnimi podatki ter soglasji kandidatov posredujejo predlagatelji pisno Statutarno 
pravni komisiji najkasneje do 10. oktobra 2012 do 12. ure. 
 
Komisija sestavi seznam kandidatov za elektorje po abecednem vrstnem redu in ga 
predloži Občinskemu svetu najpozneje do 12. oktobra 2012 do 17. ure. 
 

7. člen 
Elektorja se voli s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so 
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kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. 
 
Voli se 1 elektor. Vsak član Občinskega sveta lahko glasuje le za enega kandidata 
elektorjev. 
 
Voli se 1 elektor. Izvoljen je tisti elektor, ki prejme več kot polovico oddanih glasov. 
 
Če noben elektor ni dobil pri glasovanju večine, se opravi drugi krog glasovanja. 
 
V drugi krog glasovanja se uvrstita elektorja, ki sta dobila največje število glasov. 
 

8. člen 
Predlagatelji iz 5. člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. 
 

9. člen 
Predloge z osebnimi podatki ter soglasjem kandidata za člana državnega sveta 
posredujejo predlagatelji pisno Statutarno pravni komisiji najkasneje do 10. oktobra 
2012 do 12. ure 
 
Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga 
pošlje Občinskemu svetu najkasneje do 12. oktobra 2012 do 17. ure. 
 

10. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se voli s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so 
kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Voli se 1 kandidat. Izvoljen je tisti 
kandidat, ki prejme več kot polovico oddanih glasov. 
 
Če noben kandidat ni dobil pri glasovanju večine, se opravi drugi krog glasovanja. 
 
V drugi krog glasovanja se uvrstita kandidata, ki sta dobila največje število glasov. 
 

11. člen 
Predstavnik kandidature izvoljenega kandidata za člana državnega sveta je župan 
Občine Kobilje. 
 
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za predstavnika določen 
župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član 
občinskega sveta. 
 

12. člen 
Statutarno pravna komisija mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja za člana 
državnega sveta, predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter 
kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s sprejetimi pravili, zapisnikoma o 
poteku volitev in listo prisotnih na seji občinskega sveta. 
 

11. člen 
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Ta pravila sprejme Občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov Občinskega 
sveta.  
 

12. člen 
Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
Župan 
    Občine Kobilje 
    Stanko GREGOREC l.r 


