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OBČINA LAŠKO 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
Mestna ulica 2, Laško 
 
Številka: 041-03/2012 
Datum: 20.09.2012 
 

 
O B Č I N S K I    S V E T   L A Š K O 

 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo  
 
ZADEVO:    PREDLOGI ZA IZVOLITEV ELEKTORJEV ZA VOLITVE V DRŽAVNI  
                    SVET 
 
 
Gradivo pripravil: Urad župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  Janko Cesar, predsednik KMVVI 

 
Gradivo obravnaval: KMVVI, dne 18. in 20.09.2012  
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) 
• 38., 39., 40. in 41. člen Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/2005, 

ZDSve-UPB1, 95/2011-Odločba US) 
 
Predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Laško je za elektorje izvolil: 
a. _____________________ 
b. _____________________ 
c. _____________________ 

 
2. Imena izvoljenih elektorjev se posredujejo volilni komisiji 5. volilne enote, s 

sedežem v Celju. 
 
Obrazložitev: 
Državni svet (v nadaljevanju DS) ima 40 članov, ki se volijo za dobo petih let. DS sestavljajo 
4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki  delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in 
samostojnih poklicev, 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti in 22 predstavnikov 
lokalnih skupnosti. Volitve članov DS so posredne, opravijo se s tajnim glasovanjem na 
volilnih zborih volilnih teles, ki jih sestavljajo posebej izvoljeni  predstavniki lokalnih skupnosti 
in interesnih organizacij (t.i. elektorji). Lokalne skupnosti in interesne organizacije izvolijo 
elektorje v volilno telo po lastnih pravilih, pri tem pa morajo upoštevati kriterije o številu 
elektorjev (Občina Laško izvoli 3 elektorje). Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni 
komisiji do 21. oktobra 2012 do 24. ure. Hkrati se pristojnim volilnim komisijam predložijo tudi 
kandidature za člane DS. Vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana DS 
kot predstavnika lokalnih interesov. Splošne volitve članov državnega sveta izmed 
predstavnikov lokalnih interesov  bodo v sredo, 21. novembra 2012. 
 
Glede na zgoraj navedeno je Državna volilna komisija pozvala občinske svete, da v skladu z 
Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo predstavnike v volilna telesa 
za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. Tako so 
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bili v skladu z določili Zakona o državnem svetu ter na podlagi Pravil za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za 
člana državnega sveta, ki jih je Občinski svet Laško sprejel dne 01.10.1997 (v nadaljevanju: 
Pravila), člani občinskega sveta, krajevne skupnosti in politične stranke v občini pozvani, da 
pripravijo tri predloge za izvolitev elektorjev in enega kandidata za člana državnega sveta. 
 
V odprtem roku (do 20.09.2012 do 12. ure) so prispeli le predlogi za elektorje, ki jih je 
obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je pripravila 
seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrtnem redu, na podlagi katerih se bodo 
pripravile glasovnice za tajno glasovanje na seji občinskega sveta. Imena izvoljenih 
elektorjev, ki bodo sestavljali volilno telo, bodo posredovani volilni komisiji 5. volilne enote, s 
sedežem v Celju.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je za izvedbo tajnega glasovanja na 
seji imenovala 3-člansko komisijo v sestavi: 

1. Jože Senica, 
2. Andrej Medved, 
3. Andreja Križnik. 
 

 (praviloma se v komisijo imenuje tri člane izmed članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) 
 
 

Predsednik KMVVI      
    Janko Cesar 

 
Priloga: 

- seznam kandidatov za elektorje, 
- pravila za izvolitev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABECEDNI SEZNAM PREDLOGOV ZA ELEKTORJE: 
 
 
zap.   priimek in ime  rojstni podatki prebivališče    predlagatelj 
št. 
 
1. CESAR Janko   25.11.1963 Mrzlo polje 6a, 3273 Jurklošter             SLS OO Laško  
2. HLADIN Konrad  17. 04.1977      Mrzlo polje 7, 3273 Jurklošter             N.Si OO Laško 
3. KLENOVŠEK Milan  27.04.1960 Zg. Rečica 81, 3270 Laško  SD OO Laško 
4. LAPORNIK Daniel  04.10.1963 Valentiničeva ulica 7, 3270 Laško SD OO Laško 
5. OCVIRK Marjeta  21.09.1964 Kidričeva ulica 52, 3270 Laško  SD OO Laško 
 
 
 
 








