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OBČINA LAŠKO 
        ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 
 
Številka: 041-02/2016 
Datum: 6. 12. 2016 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T   L A Š K O 

 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:   PREDLOG PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA  
                   VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA  
                   ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Tanja Grabrijan, svetovalka v Uradu župana 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 14., 15., 39. in 40. člen Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 – 
skl. US, 73/03 – odl. US, 76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F), 

 1. in 3. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov 
v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92),  

 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO), 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1). 
 
Gradivo obravnavala:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 5. 12. 2016 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško sprejme Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v 
predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
Na podlagi določil Zakona o državnem svetu lokalne skupnosti določijo svoja pravila, po 
katerih izvolijo svoje predstavnike v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta ter določijo 
kandidate za člane državnega sveta.  
 
Do sedaj so se uporabljala Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, ki jih je Občinski svet 
Laško sprejel 1. 10. 1997. Glede na to, da so bila pravila bila pisana za volitve v državni svet 
leta 1997, jih je treba sprejeti na novo. Nekaj določil je bilo tudi spremenjenih oz. dodanih na 
novo: 

 dodan je bil 4. člen, ki tako kot zakon določa, kdo ima pravico biti voljen za člana 
državnega sveta in kdo za elektorja; 

 5. člen (prej 4. člen) določa, kdo vse predlaga kandidate za elektorje in člane 
državnega sveta (nekatere občine imajo manj predlagateljev: npr. politična stranka, 
zastopana v OS in/ali samo član občinskega sveta ali skupina najmanj x članov OS); 
ker je bil v starih pravilih zelo širok krog predlagateljev, se je komisija odločila, da ga 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031800%7CRS-27%7C2557%7C997%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008072500%7CRS-76%7C10870%7C3347%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009100900%7CRS-79%7C10621%7C3437%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010062800%7CRS-51%7C7559%7C2763%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102700%7CRS-84%7C12697%7C4523%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000%7CRS-40%7C4227%7C1700%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800%7CRS-14%7C1550%7C505%7CO%7C
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glede na prakso drugih občin omeji tako, da kandidate lahko predlaga skupina 
najmanj treh članov občinskega sveta in pa politična stranka, ki je zastopana v 
občinskem svetu; 

 7. člen (prej 6. člen) časovno opredeljuje posredovanje predlogov glede na sejo 
občinskega sveta; za seznam predlaganih kandidatov je določeno, da se pripravi le 
po abecednem vrstnem redu, saj se je tako delalo že do sedaj v praksi (enako tudi 
druge občine); 

 9. člen (prej 8. člen) določa, da je izvoljen tisti kandidat za člana državnega sveta, ki 
je prejel največ glasov; določilo, da se v primeru, če nihče izmed kandidatov ni prejel 
večine glasov, glasovanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem glasovanju 
prejela največ glasov je zdaj v 10. členu; 

 11. člen (prej 10. člen) izraze predsednik in podpredsednik občinskega sveta 
nadomesti z izrazi župan in podžupan oz. katerikoli drug član občinskega sveta; 

 12. člen (prej 11. člen) besedno zvezo sekretarka občinskega sveta nadomesti s 
pristojno strokovno službo Občinske uprave; 

 14. člen (prej 13. člen) določa pričetek veljave pravil in prenehanje starih pravil (ta so 
bila sicer sprejeta za volitve državnega sveta, ki so bile 26. 11. 1997, vendar so se 
kljub temu uporabljala tudi za kasnejše volitve); 

 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata  za člana državnega sveta, 

 Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata  za člana državnega sveta z dne 1. 10. 1997. 
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P r e d l o g 

 

Na podlagi 14., 15., 39. in 40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 

11/03 – skl. US, 73/03 – odl. US, 76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F), 

1. in 3. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v 

državni svet (Uradni list RS, št. 48/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – 

UPB2, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 

14/2015 – ZUUJFO) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) 

je Občinski svet Občine Laško na __. seji dne ______ sprejel naslednja 

 

 

PRAVILA 

za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta 

 

 

1. člen 

 

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Laško v volilno telo 5. volilne 

enote s sedežem v Celju za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata 

za člana državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov.  

 

 

2. člen 

 

Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine 

Laško v volilno telo za volitve člana državnega sveta tri predstavnike (elektorje) ter določi 

enega kandidata za člana državnega sveta. 

 

 

3. člen 

 

Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev ter predlaganje in 

določitev kandidata za člana državnega sveta iz vrst predstavnikov lokalnih interesov.  

 

 

4. člen 

 

Pravico biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja 

dopolnil osemnajst let starosti. 

 

Ob pogojih iz prvega odstavka ima pravico biti voljena za člana državnega sveta – 

predstavnika lokalnih interesov oseba, ki ima stalno prebivališče v volilni enoti. 

 

Ob pogojih iz prvega odstavka ima pravico biti voljena za elektorja oseba, ki ima stalno 

prebivališče v Občini Laško.  

 

 

5. člen 

 

Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga: 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031800%7CRS-27%7C2557%7C997%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008072500%7CRS-76%7C10870%7C3347%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009100900%7CRS-79%7C10621%7C3437%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010062800%7CRS-51%7C7559%7C2763%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102700%7CRS-84%7C12697%7C4523%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000%7CRS-40%7C4227%7C1700%7CO%7C
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800%7CRS-14%7C1550%7C505%7CO%7C
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 skupina najmanj treh članov občinskega sveta, 

 politična stranka, ki je zastopana v občinskem svetu. 

 

Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko kandidatov za elektorje, kolikor se jih voli in 

enega kandidata za člana državnega sveta.  

 

Vsaka kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega 

prebivališča.  

 

 

6. člen 

 

Predlagatelji morajo predlogu kandidata za člana državnega sveta predložiti tudi pisno 

soglasje kandidata. 

 

 

7. člen 

 

Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta 

posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadeve, 

najkasneje štirinajst dni pred sejo Občinskega sveta Občine Laško, na kateri se voli elektorje 

in določi kandidata za člana državnega sveta.   

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih 

kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu. 

 

 

8. člen 

 

Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. 

 

Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. 

 

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno 

številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev, to je pred največ tremi kandidati.  

 

Za elektorje so izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov. 

 

 

9.člen 

 

Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji občinskega sveta s tajnim 

glasovanjem. 

 

Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati za člana državnega sveta napisani po 

vrstnem redu. 

 

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno 

številko pred enim kandidatom. 

 

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov. 
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10. člen 

 

V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje pri glasovanju prejela enako število 

glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki ga opravi predsedujoči takoj na seji občinskega sveta. 

 

V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za člana državnega sveta  prejela enako število 

glasov, se  med tema kandidatoma oz. kandidati opravi še drugi krog glasovanja. V primeru 

ponovnega enakega števila glasov o kandidatu odloči žreb, ki ga opravi predsedujoči takoj 

na seji občinskega sveta.  

 

 

11. člen 

 

Predstavnik predlagatelja kandidature za člana državnega sveta je župan. 

 

V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika 

predlagatelja kandidature določi podžupan oz. katerikoli član občinskega sveta, ki ga določi 

župan.  

 

 

12. člen 

 

Pristojna strokovna služba Občine Laško mora najpozneje trideset dni pred dnem glasovanja 

predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana 

državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami. 

 

 

13. člen 

 

Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z 

dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta. 

 

 

14. člen 

 

Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo 

za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata  za člana državnega sveta z dne 

1. 10. 1997.  

 

 

Številka: 041-02/2016 

Datum:  __________ 

          

                Župan Občine Laško  

          Franc Zdolšek 










