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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O IZVOLITVI PREDSTAVNIKA V VOLILNO
TELO TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA RS
V Uradnem listu RS, št. 48/2017, je objavljen Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22.
novembra 2017. Za dan razpisa splošnih volitev po odloku, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje četrtek, 14. september 2017.
Občinski svet izvede postopek izvolitve predstavnikov v volilno telo (elektorje) in določi kandidate
za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov.
Članom Občinskega sveta je bil po elektronski pošti dostavljen poziv za predlaganje kandidatov
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, in sicer do petka, 6. 10. 2017 do 12.00 ure.
Dostavljena so bila tudi Pravila za izvolitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo na svoji seji sestavila seznam
predlaganih kandidatov in ga na seji OS dostavila članom.
Elektorje se voli, kandidata za člana državnega sveta pa se določi na seji občinskega sveta s tajnim
glasovanjem. Glasuje se torej z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati navedeni po abecednem
vrstnem redu njihovih priimkov, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Za kandidata za elektorja se glasuje tako, da se obkroži zaporedno številko pred največ toliko
kandidati, kolikor se voli elektorjev – torej največ enega. Izvoljen je kandidat, ki je dobil največ
glasov.
Za kandidata za člana državnega sveta se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom
enega kandidata. Določen je kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Občinskemu svetu predlagamo, da o predlogih odloča skladno s pravili za volitve kandidata za člana
državnega sveta in za izvolitev elektorjev.

Pripravila: Romina Poles
Priloga: dva predloga sklepov

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
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Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (ZDSve-UPB1, Ur.l. RS, št.
100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) in 16. člena
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je Občinski svet Občine HrpeljeKozina na svoji ____________redni seji dne ________________ sprejel naslednji
S K L E P
1.
V volilno telo za izvolitev člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov – v 16.
volilni enoti se iz Občine Hrpelje-Kozina izvoli naslednji predstavnik:
___________________________________
2.

Ta sklep velja takoj.

DOSTAVITI:
 Imenovanemu (i)
 Volilni komisiji
 Arhiv, tu.

Županja
Saša Likavec Svetelšek
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Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (ZDSve-UPB1, Ur.l. RS, št.
100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) in 16. člena
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je Občinski svet Občine HrpeljeKozina na svoji ____________redni seji dne ________________ sprejel naslednji
S K L E P
1.
Za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnika lokalnih interesov
- se iz Občine Hrpelje-Kozina – 16. volilna enota – določi:
__________________________________
2.
Ta sklep velja takoj.

DOSTAVITI:
 Imenovanemu(i)
 Volilni komisiji
 Arhiv, tu.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

