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Naziv gradiva:        Izvolitev predstavnika Občine Gornji Grad v volilno telo  

                               za volitve člana državnega sveta in določitev kandidata za člana 

                               državnega sveta 

 

 

Pravna podlaga:    14. in 15. člen Zakona o državnem svetu  ZDSve (Uradni list RS, št. 

                              100/05-UPB, 95/09-odl. US in 21/13-ZFDO-F in 81/18 odločba US) 
 

                              16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, 

                              št.08/16) 

 

 

Predlagatelj:       Župan Anton Špeh 

 

 

Pripravil:       Občinska uprava  

 

Poroča:                  Galin Franc , predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in             

                              imenovanja 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi tajnega glasovanja potrjuje IME, 

PRIIMEK za predstavnika Občine Gornji Grad v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta. 

 

Občinski svet Občine Gornji Grad na podlagi tajnega glasovanja določa IME, 

PRIIMEK  za kandidata za člana državnega sveta. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Državna volilna komisija je dne 18.8.2020 izdala obvestilo št. 041-30/2020-2, da bodo 

nadomestne volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, v četrtek, 15. 10. 

2020. 

 

Skladno z rokovnikom se morajo kandidature za člana državnega sveta – predstavnika 

lokalnih interesov, vložiti neposredno Volilni komisiji 5. volilne enote, s sedežem v Celju (v 

nadaljevanju VKVE 500 Celje) najpozneje do 14. 9. 2020 do 24:00 ure. 

 

Za izvedbo volitev članov državnega sveta občinski sveti izvedejo postopke izvolitve 

predstavnika v volilno telo – t. i. elektorja  in postopek določitve kandidata za člana 

državnega sveta. 

 

Državni svet ima 40 članov, ki so nosilci socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih 

interesov. Največjo skupino v državnem svetu predstavljajo zastopniki lokalnih interesov. V 

državnem svetu je tako zastopanih 22 predstavnikov lokalnih interesov. Glede na poseben 

položaj državnega sveta so volitve članov državnega sveta posredne. Državni svetniki niso 

voljeni na podlagi splošne volilne pravice, ampak na podlagi posebne volilne pravice, ki jo za 

vsako interesno skupino določa zakon in sicer glede na pripadnost posamezni interesni 

skupini oziroma lokalni skupnosti.  

 

Za volitve članov državnega sveta se v vsaki volilni enoti oblikuje volilno telo, ki ga 

sestavljajo elektorji. Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let, tokrat gre za 

nadomestne volitve med mandatom. 

 

Volilno telo sestavljajo torej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih 

organizacij. Kandidature določijo občinski sveti v skladu z lastnimi pravili, ki so v prilogi. 

 

Na podlagi Pravil za izvolitev predstavnika Občine Gornji Grad v volilno telo za volitve člana 

državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, Komisija za mandatna 

vprašanja volitve in imenovanja predlaga kandidate za elektorja in za člana državnega sveta, 

pisni predlogi morajo vsebovati podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum in naslov 

stalnega prebivališča. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, ki je 

nepreklicno. Elektor in kandidat za člana državnega sveta mora imeti stalno prebivališče v 

volilni enoti.  

 

Abecedni seznam predlaganih kandidatov za elektorja in člana državnega sveta komisija 

pošlje županu.  Na seji občinskega sveta se določi elektorja in člana državnega sveta s tajnim 

glasovanjem. 

 

 

 

Pripravila: 

Občinska uprava 

 










