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Na podlagi 15. in 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB, 

94/07 - odl. US, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F), določb Pravil za izvolitev predstavnika 

Občine Miren – Kostanjevica v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 

kandidata za člana državnega sveta, št. 002-0002/2007 z dne 19. 10. 2007 in 17. člena 

Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016)  je Občinski 

svet Občine Miren - Kostanjevica na 31. redni seji, dne 18. 10. 2017 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  
 

I. 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica izvoli __________________________________, 

za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije – predstavnika lokalnih 

interesov. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 041-0004/2017-9 
Datum: 18. 10. 2017 
 

ŽUPAN 
Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v 

državni svet (Uradni list RS, št. 48/17) razpisal splošne volitve v Državni svet Republike 

Slovenije. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo 

potekale v sredo, 22. 11. 2017. 

 

Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let. Volitve so posredne, opravijo se s tajnim 

glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. Pravico voliti in biti voljen za člana državnega 

sveta – predstavnika lokalnih interesov ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan 

glasovanja dopolnil osemnajst let starosti in ima stalno prebivališče v volilni enoti. 

 

V skladu z določili Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB, 94/07 - odl. 

US, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F) izvoli Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica: 

- 1 predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta (t.i. elektorja) 

- 1 kandidata za člana državnega sveta.  

 

1. Predlagatelji: 

Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta ali Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Vsak predlagatelj lahko predlaga 1 kandidata. Predlogu je 

potrebno predložiti soglasje kandidata. 

 

Kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov lahko predlaga vsak 

član občinskega sveta ali Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Vsak 

predlagatelj lahko predlaga 1 kandidata. Predlogu je potrebno predložiti soglasje kandidata. 

 

2. Postopek glasovanja: 

Elektorja in kandidata za člana državnega sveta se voli na seji občinskega sveta s tajnim 

glasovanjem, v skladu z določbami 114.–117. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren 

– Kostanjevica (VI. VOLITVE IN IMENOVANJA). 

 

Glasovanje za obe funkciji poteka ločeno, posebej za elektorja in posebej za kandidata za 

člana državnega sveta. 

 

Na posamezni glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Član 

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

pred največ 1 kandidatom. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina članov sveta, ki so 

glasovali. Pri tajnem glasovanju se za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice. 

 
Če nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, tj. večina članov 

sveta, ki so glasovali, ali če sta dva ali več kandidatov prejela enako število glasov, se opravi 

drugi krog glasovanja. Če imata tudi v drugem krogu dva kandidata enako število glasov, 

odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


