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OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE RADOVLJICA 

 

Zadeva: DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 114. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter v skladu s Pravili za 

izvolitev v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana 

državnega sveta (DN UO, št. 228/17, v nadaljevanju Pravila) vam pošiljam v obravnavo  

 

DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  

- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve,  

- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.  

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Občinski svet Občine Radovljica za kandidata za člana Državnega sveta RS določa Roka 

Globočnika.   

 

 

 

 

                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 

                                                                                                            ŽUPAN   
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  

 

DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 

1. Zakonska podlaga 

- Zakon o državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 in sprem., v nadalj. ZDSve),  

- Zakon o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet 

(Ur. l. RS, št. 48/92, v nadalj. ZDVEDS).  

 

2. Obrazložitev 

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23. 

novembra 2022. Na podlagi določil ZDSve lokalne skupnosti v skladu s svojimi pravili določijo 

kandidate za člane državnega sveta. Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet se 

določijo volilne enote in občine, v katerih so sedeži volilnih enot; Občina Radovljica spada v 10. 

volilno enoto in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta. Kandidata skladno z 41. 

členom ZDSve določi Občinski svet Občine Radovljica. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je v skladu z ZDSve in Pravili 

opravila kandidacijski postopek za kandidata za člana državnega sveta. Poziv za predlaganje 

kandidata za člana državnega sveta je bil dne 2. 9. 2022 poslan vsem svetnikom in svetniškim 

skupinam po elektronski pošti z rokom vložitve predlogov do 15. 9. 2022 do 12. ure. Do 

navedenega roka so prispeli predlogi:  

1. GLOBOČNIK ROK, predlagatelj LMŠ / Lista Marjana Šarca, 

2. POTOČNIK MATEJA, predlagatelj LEVICA, 

3. VNUČEC BOGOMIR, SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Radovljica. 

 

KMVI je na 29. seji dne 19. 9. 2022 skladno s 6. členom Pravil pripravila predlog kandidata za 

člana državnega sveta, in sicer predlaga Občinskemu svetu Občine Radovljica, da za člana 

državnega sveta določi Roka Globočnika. Skladno s 7. členom Pravil občinski svet na seji s 

tajnim glasovanjem določi enega kandidata za člana državnega sveta.     

 

Občina Radovljica mora najkasneje do 23. 10. 2022 do 24. ure pri volilni komisiji volilne enote 

vložiti predlog kandidata za člana državnega sveta.  

 

3. Finančne posledice 

Imenovanje kandidata za člana državnega sveta nima finančnih posledic za proračun Občine 

Radovljica.  

 

 

Pripravila: 

Monika Sluga  

 

Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 
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