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Sklep o izvolitvi  predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter  
Sklep  o določitvi kandidata za člana državnega sveta 
 



 
Številka: 041-2/2017 
Datum:  20. 9. 2017 
 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKNICA 
 
 

ZADEVA: Sklep o izvolitvi  predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter  
Sklep  o določitvi kandidata za člana državnega sveta 
 

NAMEN: 
 

Obravnava in sprejem sklepa 

PRAVNA PODLAGA: Zakon o državnem svetu – ZDS (Ur. list RS, št. 100/05 – ZDSve – 
UPB1, 95/09-odločba US, 21/13-ZFDO-F v nadaljevanju ZDSve). 
Zakon o volitvah v Državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 ZVDZ – UPB1 in 
54/07 – odločba US v nadalj. ZVDZ). 
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, 
št. 8/197-9 ki jih je Občinski svet sprejel dne 8.10.1997 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 
63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05 – 
UPB), ter  
Statut  Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 2/17-UPB1)  
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerknica, Marko RUPAR 
 

GRADIVO PRIPRAVILI: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave  
Jasmina KRIŽANČIČ, svetovalka v uradu župana 
 

POROČEVALKA: Irena ZALAR, direktorica občinske uprave  
 

MATIČNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 

PREDLOG SKLEPA: Po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 
Predsednik državnega zbora je dne 8. septembra 2017 razpisal splošne volitve v državni svet. 
Volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo  22. novembra 2017, volitve ostalih interesnih 
skupin pa v 23. novembra 2017.  Za dan razpisa, s katerim so pričeli teči roki za volilna opravila 
se šteje 14. september 2017. 
 
Člane državnega sveta kot zastopstva nosilcev socialnih, gospodarskih in lokalnih interesov, 
volijo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti po volilnih telesih, ki jih sestavljajo 
izvoljeni predstavniki interesnih organizacij oziroma lokalnih skupnostih.  
 



 

Po Ustavi Republike Slovenije ima državni svet 40 članov, ki ga sestavljajo: 
 
22 članov državnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov, izvolijo lokalne  
      skupnosti (Občinski sveti); 
4 člane državnega sveta - predstavnike delodajalcev volijo gospodarske zbornice in  
       združenja delodajalcev, ki so organizirana za območij države; 
4 člane državnega sveta  - predstavnike delojemalcev volijo reprezentativni sindikati za  

območje države; 
4    člane državnega sveta  izvolijo predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih  
      poklicev; 
6    članov državnega sveta izvolijo predstavniki negospodarskih dejavnosti. 
 
Člani državnega sveta se volijo za dobo 5 let. 

 
Pristojnost občinskega sveta je, da v skladu s svojimi pravili izvoli predstavnike lokalnih 
skupnosti (ELEKTORJE) v volilno telo in vloži kandidaturo za člana državnega sveta. 
Volilno telo pa nadalje izvoli člana državnega sveta. 
 
V vsaki volilni enoti se izvoli 1 član državnega sveta. V skladu s 3. členom Zakona o določitvi 
volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet  so občine razdeljene v 22 
volilnih enot. Občina Cerknica spada v območje 17 volilne enote, ki vključuje občine:  
 

Občine 17 volilne enote 
 

Število elektorjev, ki jih določi 
občinski svet po podatkih Stat. 
urada o številu prebivalcev 

 Število kandidatov, ki jih 
občinski svet lahko predlaga 

Bloke 1 1 

Borovnica 1 1 

Cerknica 3 1 

Logatec 3 1 

Loška dolina 1 1 

Vrhnika 4 1 

Log Dragomer 1 1 

SKUPAJ 14 7 

 

VOLILNO TELO  

 
Sestavljajo izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti ( v nadaljevanju besedila: elektorji). Elektorje 
izvoli Občinski svet v skladu s  40. členom ZDS in v skladu s svojimi pravili. Omenjena 
zakonodaja določa tudi kriterije za število elektorjev, ki jih lahko izvoli posamezna lokalna 
skupnost in sicer: 
-   vsaka občina izvoli po 1 elektorja in 
- dodatno, glede na število prebivalcev, še po 1 elektorja na vsakih dopolnjenih 5000    
prebivalcev.   
 
Po podatkih Statističnega urada RS o številu prebivalstva in NAVODILU za izvedbo volitev v 
državni svet, ki ga je izdala Državna volilna komisija dne 13. 9. 2017, Občinski svet občine 
Cerknica izvoli 3 elektorje (kar je razvidno tudi iz tabele). Skupno število elektorjev 17 volilne 
enote pa je 14. 
 
Seznam izvoljenih elektorjev v volilno telo je potrebno predložiti volilni komisiji volilne enote, 
najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, tj. do 22. oktobra 2017. Seznam mora vsebovati 
osebne podatke elektorjev (ime, priimek, rojstni datum, točen naslov stalnega prebivališča). V ta 
namen je priložen obrazec za posredovanje predlogov. 
 
 
 
 

KANDIDATI ZA ČLANE DRŽAVNEGA SVETA 

 
Po določbah drugega odstavka 41. člena ZDS in v skladu s svojimi pravili  lahko vsak občinski 
svet določi samo enega kandidata  za člana državnega sveta.  



 

Kandidaturo z osebnimi podatki in s soglasjem kandidata, ki je nepreklicno je potrebno predložiti 
volilni komisiji volilne enote, najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, tj. do 22. oktobra 2017. V 
ta namen je priložen obrazec za posredovanje predlogov. 
 
 

KDO IMA PRAVICO VOLITI OZ. BITI  IZVOLJEN 

 
Drugi člen DZS določa, da ima pravico voliti oziroma biti izvoljen vsak državljan Republike 
Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost, 
ter ima stalno prebivališče v volilni enoti. 
61. člen tega istega ne sme opravljati druge funkcije v državnih organih.  
 

PRAVILA OBČINSKEGA SVETA 

 
Občinski svet občine Cerknica je v oktobru leta 1997 sprejel pravila za izvolitev elektorjev in 
določitev kandidata za državni svet ki veljajo tudi za letošnje in nadaljnje volitve. V skladu s 
pravili lahko enega kandidata za elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta 
podajo vodje svetniških skupin oziroma samostojni svetnik in sicer Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja do 4. oktobra 2017. Na osnovi prejetih predlogov bo nadalje 
komisija sestavila seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrtnem redu. Tako predlagani 
seznam elektorjev in kandidatov bo uvrščen na dnevni red oktobrske seje občinskega 
sveta, na kateri boste svetnice in svetniki glasovali o predlogu s tajnim glasovanjem. 
Vodjem svetniških skupin pri občinskem svetu je poleg tega gradiva posredovan tudi poziv za 
podajo predlogov. 
 
 
 
Pripravili: 
Irena ZALAR  
Direktorica občinske uprave                                                                                           ŽUPAN 
                                                                                                        Marko RUPAR 
 
 
Jasmina KRIŽANČIČ 
Svetovalka v uradu župana 
 
 
 
 
 
PRILOGA:  
 

- Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 
določitev kandidata za člana državnega sveta, številka 8/1/97-9 z dne 8.10.1997 

- Predlogi za kandidate predstavnikov lokalnih interesov (elektorjev) volilnega telesa 
- Predlogi za kandidate za člana državnega sveta   

 
 
 
VLOŽITI: 

- Spis zadeve 
 








