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ZADEVA:  Poziv Občinskim svetnikom in svetnicam za predlaganje kandidata za 

                    elektorja in kandidata za člana državnega sveta 
 

 

Spoštovani, 

 

Na podlagi obvestila Državne volilne komisije RS, št. 041-20/2017-6, ki je bil posredovan na 

Občino Dobje, ter v skladu s predlogom predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, Komisija poziva člane občinskega sveta Občine Dobje, da podajo predloge za 

kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta. 

 

Državna volilna komisija RS poziva lokalne skupnosti, da v skladu z Zakonom o državnem 

svetu (Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1, 95/09-odločba US, 21/13-ZFDO-F) izvolijo 

svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta (v nadaljevanju elektorje) 

ter določijo kandidate za člane državnega sveta. Lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike 

v skladu s svojimi pravili, s katerimi določajo kandidate za člane državnega sveta. 

 

Tako  morajo  občinski  svetniki  najkasneje  30.  dni  pred  dnem  glasovanja  predložiti volilnim 

komisijam volilih enot sezname izvoljenih predstavnikov. Splošne volitve članov državnega  

sveta-predstavnikov  lokalne  skupnosti  so  v  skladu z  Odlokom  o  razpisu splošnih volitev v 

državni svet (Uradni list RS, št. 48/17), razpisane za sredo 22.11.2017, kar pomeni, da morajo 

Občinski svetniki Državni volilni komisiji svoje sezname izvoljenih predstavnikov v volilno 

telo predlagati najpozneje do 22.10.2017 do 24.00 ure. 

 

Občina Dobje izvoli glede na število prebivalcev 1 elektorja in predloži predlog 1 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 št. 007-0007/2007, sprejeta na 8. izredni seji 

Občinskega sveta Občine Dobje dne 9. 10. 2007 določajo, da lahko kandidata za elektorja in 

kandidata za člana državnega sveta predlaga vsak član Občinskega sveta. Predlogu morajo 

predložiti tudi soglasje kandidata. 

 

Zakon o državnem svetu v 2. členu določa, da ima pravico voliti in biti voljen za člana 

državnega sveta državljan Slovenije, ki  je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in 

ima stalno prebivališče v volilni enoti (5. volilna enota). V 13. členu zakon določa, da so lahko 

predsednik in člani volilnega odbora ter njegovi namestniki samo osebe, ki imajo volilno 

pravico in ne smejo biti kandidati za člane državnega sveta. 



Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva člane 

Občinskega sveta Občine Dobje, da predložijo predloge za kandidata za elektorja in za 

kandidata za člana državnega sveta do vključno ČETRTKA, 12. 10. 2017, do 12. ure. 

Predloge pošljite na naslov: Občina Dobje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. 

 

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih: 

-     ime in priimek, 

-     rojstne podatke, 

-     podatke o prebivališču, 

-     podatke o izobrazbi oz. poklicu ter zaposlitvi oz. statusu in 

-     soglasje kandidata k predlogu kandidature (soglasje je nepreklicno). 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo pripravila seznam predlaganih 

kandidatov in ga predložila županu, da bo seznam predložil v glasovanje Občinskemu svetu 

Občine Dobje. Za elektorja se določi kandidat, ki bo prejel največ glasov. 

 

 

                                                                                                

Za komisijo pripravila: 

Občinska uprava Občine Dobje 

Lidija Čadej, dipl. ekon. (UN) 

 

Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

               Branko Uduč, l.r. 

 

 

 

Poslati: 

-  naslovnikom, 

-  spis, tu. 
 


