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OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 
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ZADEVA: GRADIVO ZA 13. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 
NASLOV: V O L I T V E  

PREDSTAVNIKOV OBČINE ZREČE V VOLILNO TELO ZA 
VOLITVE ČLANOV DRŽAVNEGA SVETA (ELEKTORJEV)  
TER DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA 

SVETA 
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA 
PODLAGA: 

24. člen Statuta Občine Zreče 
2. odstavek 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče 
3. odstavek 57. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče 
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta 

NAMEN: Predlog za sprejem 
PRILOGA: Seznam kandidatov za elektorje in kandidatov za člana v DZ RS 
GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

Mateja Čremošnik 
 

POROČEVALKA: Mateja Čremošnik 
PREDLOG 
SKLEPA: 

Predlagamo, da Občinski svet Občine Zreče na podlagi Pravil 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta izvede tajne volitve dveh predstavnikov v 
volilno telo za volitve članov državnega sveta (elektorjev). 

 
 

 
 
 
 

Številka: 041-0004/2012 AD/13 
Datum: 10.10.2012  
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I. UVOD 
 
Državni svet po Ustavi Republike Slovenije zastopajo nosilci socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov. Šteje 40 članov in sicer: 
- štirje predstavniki delodajalcev, 
- štirje predstavniki delojemalcev, 
- štirje predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 
- šest predstavnikov negospodarskih dejavnosti, 
- dvaindvajset predstavnikov lokalnih interesov (96. člen Ustave RS).   
 
Pristojnosti državnega sveta so naslednje: predlaga državnemu zboru sprejem zakonov; daje 
državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti; zahteva, da državni zbor 
pred razglasitvijo  kakega zakona o njem še enkrat odloča; zahteva razpis referenduma in 
preiskavo o zadevah javnega pomena v določenih zadevah. Na zahtevo državnega zbora, 
mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi (97. člen Ustave RS). 
 
Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let. Volitve članov državnega sveta so 
posredne in se izvedejo v skladu z določbam Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 
100/2005 – UPB1, v nadaljevanju: ZDSve). Glede vprašanj, ki z ZDSve niso posebej 
urejena, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/2006-UPB1 in 54/2007 – Odločba US). 
 
Zakon o državnem svetu določa, da za izvedbo volitev članov državnega sveta v lokalnih 
skupnostih skrbijo volilne komisije volilnih enot in republiška volilna komisija.    Člane 
državnega sveta kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih 
interesov volijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki jih 
sestavljajo izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnosti.  Volitve 
razpiše predsednik državnega zbora. Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev pa 
začnejo teči roki za volilna opravila.  
 
II. OBRAZLOŽITEV 
 
1. Razpis splošnih volitev v Državni svet RS 
 
Predsednik državnega zbora je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni 
list RS, št. 64/2012, v nadaljevanju: odlok) razpisal splošne volitve v državni svet, in sicer 
bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, v sredo 21. 
11. 2012. Za dan razpisa splošnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se 
šteje ponedeljek, 10. 9. 2012. 
 
2. Izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana v Državni svet RS 
 
Državna volilna komisija je dne 14.9.2012, pozvala občinske in mestne svete, da v skladu z 
ZDSve ter na podlagi lastnih pravil izvolijo elektorje in določijo kandidata za člana državnega 
sveta.  
 
V skladu s 40. in 41. členom ZDSve lahko Občinski svet Občine Zreče predlaga: 
- 2 predstavnika (ELEKTORJA) v volilno telo za volitve članov državnega sveta1 in 
- 1 kandidata za člana državnega sveta   
 

                                                 
1 Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev in 
po enega predstavnika na dopolnjenih 5.000 prebivalcev (2. odstavek 40. člena ZDSve). 
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Državna volilna komisija je glede volitev predstavnikov lokalnih interesov, na  94 . seji 6. 
septembra 2012, 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) zato je sklenila, da se 
posamezne občine 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. 
 
Glede na navedeno tvorijo volilno enoto (v kateri se bo volil en kandidat za člana državnega 
sveta) za volitve predstavnika lokalnih interesov v državni svet 2012, naslednje 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 (5. volilna enota - 
sedež: Celje) 

- Gornji grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki,  Šoštanj in 
Rečica ob Savinji (6. volilna enota - sedež: Velenje) in  

- Črna na Koroškem, Dravograd, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Radlje ob 
Dravi, Ravne, Mislinja, Mežica, Slovenj Gradec in Vuzenica (19. volilna enota -  sedež: 
Slovenj Gradec). 

Za volitve članov državnega sveta v zgoraj navedeni volilni enoti je pristojna volilna komisija 
pete (5.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Celju. 
 
Pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan 
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti ter ima stalno prebivališče v volilni enoti (2. člen 
ZDSve). 
 
Političnim strankam, zastopanim v občinskem svetu in članom Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, je bil 12.9.2012 poslan dopis z navedbo roka za 
posredovanje svojih predlogov za elektorje in kandidata za člana državnega sveta.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je o predlogih razpravljala na svoji 
10. redni seji dne 8.10.2012 ter po pregledu kandidatur oblikovala seznam predlaganih 
kandidatov po abecednem vrstnem redu. Abecedni seznam kandidatov za elektorje je dne 
9.10.2012 predložila županu, kot to določa 2. odst. 5. člena pravil. 
 
Lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v volilno telo in določijo kandidate za 
člane državnega sveta v skladu s svojimi pravili. 
 

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 
določitev kandidata za člana državnega sveta (v nadaljevanju: Pravila) je sprejel Občinski 
svet Občine Zreče na seji dne 29.9.1997 in so se uporabljala za volitve v letu 1997. Zaradi 
uskladitve z veljavno zakonodajo je občinski svet na seji dne 14.10.2002 sprejel spremembe 
teh pravil.  
 
Po veljavnih Pravilih lahko kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta 
predlagajo: 
- ¼ ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, 
- KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA. 
 
Vsak predlagatelj lahko predlaga toliko kandidatov, kolikor se jih voli oziroma določi (4. člen 
Pravil).   
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Občinski svet Občine Zreče skladno s pravili najprej izvede volitve elektorjev, nato pa določi 
še morebitnega kandidata za člana državnega sveta v skladu z določbami Pravil.  
 
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanje. Na glasovnici so kandidati 
napisani po abecednem vrstnem redu.  Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov 
(6. člen Pravil). 
 
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z 
glasovnicami. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov 
občinskega sveta. Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glasovanje ponovi 
izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem glasovanju prejela največ glasov (7. člen Pravil). 
 
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta, pri 
glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, 
odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta (8. člen 
Pravil). 
 
3. Postopek po izvolitvi elektorjev oziroma določitvi kandidata za člana v Državni svet 
RS 
 
Najkasneje do nedelje, 21.10.2012, do 24.00, je potrebno predložiti volilnim komisijam: 
1.) sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo, 
2.) kandidature za člane državnega sveta.  
 
V skladu z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta (ki ga je 
sprejela Državna volilna komisija na seji dne 6.9.2012) mora volilna komisija volilne enote 
najkasneje do 2. novembra 2012 izdati odločbe o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama 
izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov ter odločbe 
o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature za člana državnega sveta – predstavnikov lokalnih 
interesov. 
 
Dne 21.11.2012 bodo izvedeni volilni zbori volilnih teles za izvolitev članov Državnega sveta 
Republike Slovenije - predstavnikov lokalnih interesov v državnem svetu.  
 
 
4. Delo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Na podlagi 57. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče, Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, predlaga kandidate oz. daje predloge in pobude v zvezi s 
kadrovskimi vprašanji, ki so v pristojnosti občinskega sveta.  
 
Političnim strankam, zastopanim v občinskem svetu in članom Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, je bil 12.9.2012 poslan dopis z navedbo roka za 
posredovanje predlogov za elektorje in kandidata za člana državnega sveta.  
 
Do določenega roka so prispeli naslednji predlogi: 
- dva predloga za predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta (elektorjev) 
 
Oba prispela predloga sta vsebovala vse potrebne podatke, prav tako je bilo priloženo 
nepreklicno soglasje kandidata h kandidaturi. Upoštevane so tudi določbe 2. odst. 4. člena 
Pravil, ki določajo, da vsak predlagatelj lahko predlaga le toliko kandidatov, kolikor se jih voli 
oziroma določi. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ni prejela nobenega predloga za 
kandidata, ki bi kandidiral za člana v Državni svet Republike Slovenije. 
 
V skladu z drugim odstavkom 5. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (sprejetih 
na seji Občinskega sveta Občine Zreče dne 29.9.1997 ter dopolnjenih dne 14.10.2002), je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji redni seji dne 8.10.2012, 
sestavila seznam kandidatov za elektorje in ga 9.10.2012 posredovala županu Občine Zreče.  
 
Prilagamo seznam kandidatov. 
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V skladu z drugim odstavkom 5. člena Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (sprejetih 
na seji Občinskega sveta Občine Zreče dne 29.9.1997 ter dopolnjenih dne 14.10.2002), je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na svoji redni seji dne 8.10.2012, 
sestavila naslednji  

 
SEZNAM 

KANDIDATOV ZA ELEKTORJE 
(volitve v Državni zbor RS 2012) 

 
1. mag. BORIS PODVRŠNIK, roj. 07.02.1963 
 naslov: Cesta talcev 6, Zreče 
 poklic: magister evropskih in državnih študij, delo: župan Občine Zreče 

 predlagatelj: ¼ članov Občinskega sveta (Mateja Pučnik, Emilijan Fijavž, Štefan 
Kroneker, Boris Podgrajšek) 

 
 
2. DRAGO ŠEŠERKO, roj. 07.06.1956,  
 naslov: Dobrava 73 a, Zreče 
 poklic: strojni tehnik, delo: vodja proizvodne enote  

 predlagatelj: ¼ članov Občinskega sveta (Mateja Pučnik, Emilijan Fijavž, Štefan 
Kroneker, Boris Podgrajšek) 

 
Tajne volitve se izvedejo na seji Občinskega sveta Občine Zreče. 
 
Številka: 041-4/2012 
Zreče, 8. oktober 2012 
 
 
 Drago Šešerko, 
 Predsednik Komisije za mandatna  
 vprašanja, volitve in imenovanja 
          
                       
                  
                       
Vročiti: 
1. mag. Boris Podvršnik, župan 
2. Občinski upravi Občine Zreče za izvedbo volitev 
3. Zbirka dokumentarnega gradiva. 
 


