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OBČINA MIREN KOSTANJEVICA 
OBČINSKI SVET 
 

                                                                                               TOČKA  2. 
                                                                                                    

 
     ZADEVA:      Predlog za obravnavo na 3. Izredni seji Občinskega sveta       
                                                  Občine Miren Kostanjevica  

 
 

PRIPRAVIL:             Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
 
 
NASLOV:  Predlog Sklepa  za imenovanje kandidata za predstavnika občine 

Miren-Kostanjevica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in 
kandidata za člana Državnega sveta 

 
 
POROČEVALEC:   Branko Orel  
 
 
PRISTOJNO DELOVNO 
TELO:    Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se glasuje: 
1. Za kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije: 

 Zvonko Ferfolja, Korita 4a, 5296 Kostanjevca na Krasu 
2. Za elektorja za volitve v državni svet Republike Slovenije: 

 Mavricij Humar, Miren 95, 5291 Miren 

 Fabjan Vičič, Orehovlje 38, 5291 Miren. 
 

Branko Orel  
Predsednik 

 
Priloga:  

 Predlog sklepa z obrazložitvijo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine 
Miren Kostanjevica  

 - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-ds-2012  Povezava na državno 
volilno komisijo za vse podrobne podatke in navodila v zvezi z volitvami v Državni svet. 

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-ds-2012
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Predlog 
 
Na podlagi določil Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo), 
Poziva Državne volilne komisije z dne 10.9.2012 in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 112/2007) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na 3. izredni  seji dne 
15.10.2012 sprejel  
 

S  K  L  E  P 
  
1. Za kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije se imenuje: 

  
2. Za elektorja za volitve v državni svet Republike Slovenije se imenuje: 

 . 
3. Sklep velja takoj. 
 
 
Številka:041-0002/2012          
Datum: 15.10.2012      Zlatko Martin Marušič 
                                                                                                    Župan 
 
Sklep prejmejo: 
1. Imenovani 
2. Okrajna volilna komisija Postojna 
4. Arhiv, tu 
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  OBRAZLOŽITEV: 

 
Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v Državni 
svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v Državni svet. Splošne volitve članov 
državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo  21. novembra 2012. Splošne 
volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, 
predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih 
dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012. Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu 
(Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11-odl.US; v nadaljevanju: ZDSve) za izvedbo volitev 
članov državnega sveta v interesnih organizacijah skrbi Državna volilna komisija, za izvedbo volitev 
predstavnikov lokalnih skupnosti pa Državna volilna komisija in volilne komisije volilnih enot za volitve 
poslancev v državni zbor. Volitve članov državnega sveta so posredne. Opravijo se s tajnim 
glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki 
lokalnih skupnosti in interesnih organizacij (v nadaljevanju: elektorji). Lokalne skupnosti in interesne 
organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Pri tem morajo upoštevati kriterije o 
številu elektorjev, ki jih za različna področja določa ZDSve (24. člen, 26. člen, 30. člen, 31. člen, 32. 
člen, 35. člen, 36. člen ter 40. člen). Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji. 
 
Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov lokalnih interesov predložijo občinski 
sveti pristojnim volilnim komisijam volilnih enot najpozneje 21. oktobra 2012 do 24.00 ure. 
Kandidature za člana državnega sveta se v istih rokih, kot veljajo za predložitev seznamov elektorjev, 
predložijo pristojni volilni komisiji. Občina Miren-Kostanjevica je pozvala člane Občinskega sveta 
Občine Miren-Kostanjevica, da posredujejo predloge kandidatov za enega elektorja za volitve v 
Državni svet RS in predlog za 1 kandidata za člana Državnega sveta RS. Predloge je pred 3 izredno 
sejo občinskega sveta obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija 
za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na svoji 9. redni seji pregledala vse prispele prijave in 
predlaga na glasovanje občinskemu svetu edinega kandidata za člana državnega sveta Republike 
Slovenije  Zvonka Ferfoljo. Poleg njega pa je ugotovila, da sta prispeli dve prijavi za elektorja za 
volitve v državni svet Republike Slovenije  in jih predlaga v glasovanje občinskemu svetu po 
abecednem redu z javnim glasovanjem. 
Sprejet sklep občinskega sveta o imenovanju kandidata za člana državnega sveta in imenovanju 
elektorjev za volitve v državni svet se posreduje na pristojno volilno komisijo 2. volilne enote s 
sedežem v Postojni. 
 
 
Pripravil: 
Aleš Vodičar 
 
 
Številka:010-0002/2012-6          
Datum: 10.10.2012      Branko Orel  

Predsednik   


