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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 
ZADEVA: 

 

IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE 

ČLANA DRŽAVNEGA SVETA IN DOLOČITEV KANDIDATA 

ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 

 

 

PREDLAGATELJ: 

 

 

mag. Alan Bukovnik, župan 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

GRADIVO OBRAVNAVAL: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

POROČEVALEC: 

 

Ivana KUS, predsednica Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

 

PRAVNA PODLAGA: 

 

Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – 

ZFDO-F), Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo 

za volitve člana državnega sveta ter za določitev 

kandidata za člana državnega sveta (MUV, št. 27/2003) 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi v Komisijo za 

ugotavljanje izidov tajnega glasovanja imenuje 

naslednje člane: 

             …. 

 

2. Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je seznanjen 

z izidom tajnega glasovanja, na podlagi katerega 

sta za predstavnika v volilno telo za volitve člana 

Državnega sveta izvoljena: 

 

- ……………………………………………………. 

- ……………………………………………………. 

 

3. Kandidat za člana Državnega sveta 

…………………………….…… je izvoljen / ni izvoljen. 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je v 

skladu z Zakonom o državnem svetu razpisal splošne 

volitve v državni svet, in sicer bodo volitve za člane 

državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 

sredo, 22. novembra 2017. 

 

Državna volilna komisija je pozvala občinske in mestne 

svete, da v skladu z zakonom in lastnimi pravili izvolijo 

svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov 

državnega sveta ter določijo kandidate za člane 

državnega sveta. Sezname izvoljenih predstavnikov v 

volilno telo in kandidaturo za člana državnega sveta je 

potrebno predložiti volilnim komisijam do nedelje, 22. 10. 

2017 do 24.00 ure. 

 

Občina Radlje ob Dravi lahko glede na število 

prebivalcev določi največ dva elektorja. 

 

Na podlagi 4. in 5. člena Pravil za izvolitev predstavnikov 

v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta 

predlagajo kandidate za elektorja in kandidata za člana 

državnega sveta člani občinskega sveta in svetniška 

skupina. 6. člen pravil pa določa, da morajo 

predlagatelji predloge z osebnimi podatki kandidatov 

posredovati Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja najkasneje 48 dni pred dnem glasovanja do 

12.00 ure (5. 10. 2017). Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja je v skladu s pravili sestavila seznam 

predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, 

ki je priloga tega gradiva. 

 

Občinskemu svetu predlagam, da v skladu s pravili izvoli 

izmed kandidatov dva predstavnika v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta in določi enega 

kandidata za člana državnega sveta. 

 
mag. Alan BUKOVNIK 

ŽUPAN 

 
 

 

 

Priloge: 

- Obvestilo Državne volilne komisije interesnim organizacijam in lokalnim skupnostim z 

dne 13.9.2017; 

- Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 

določitev kandidata za člana državnega sveta (MUV, št. 27/2003); 

- Seznam predlaganih kandidatov bo občinskim svetnikom posredovan po seji Komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo dne 12.10.2017. 










































