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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:  PREDLOG SPREMEMBE PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V  
                  VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA  
                  DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
 
 
Gradivo pripravil: Kabinet župana 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Tanja Grabrijan, višja svetovalka v Kabinetu župana 
 
Gradivo obravnaval:  KMVVI, 11. 12. 2017 
 
Pristojnost in pravna podlaga:  

 14., 15., 39. in 40. člen Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 – skl. 
US, 73/03 – odl. US, 76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F), 

 1. in 3. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v 
državni svet (Uradni list RS, št. 48/92),  

 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO), 

 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1). 
 
 
Predlog sklepa:  
Občinski svet Laško sprejme Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo 
za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta v 
predloženi vsebini.  
 
Obrazložitev: 
Na podlagi določil Zakona o državnem svetu lokalne skupnosti določijo svoja pravila, po katerih 
izvolijo svoje predstavnike v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta ter določijo kandidate 
za člane državnega sveta.  
 
Občinski svet Laško je Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (v nadaljevanju: Pravila) sprejel na 17. 
seji dne 14. 12. 2016. 
 
Volitve v državni svet so potekale novembra letos. V skladu z zgoraj navedenimi pravili so bili na 
oktobrski seji občinskega sveta izvoljeni elektorji. V izvedbi postopka vlaganja kandidatur za 
elektorje je bila izpostavljena nejasnost 7. člena, zato predlagamo spremembo: 
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Veljavni 7. člen: 
 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta 
posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadeve, 
najkasneje štirinajst dni pred sejo Občinskega sveta Občine Laško, na kateri se voli elektorje in 
določi kandidata za člana državnega sveta.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov 
po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu. 
 
 
Predlog spremenjenega 7. člena: 
 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta 
posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku, ki ga 
določi komisija, pred sejo Občinskega sveta Občine Laško, na kateri se voli elektorje in določi 
kandidata za člana državnega sveta.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov 
po abecednem vrstnem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi seznama kandidatov 
pripravi občinska uprava glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana 
državnega sveta. 
 
 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

 Predlog Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za 
določitev kandidata  za člana državnega sveta. 
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P r e d l o g 

 

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 11/03 – skl. US, 

73/03 – odl. US, 76/05, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F), 1. in 3. člena Zakona 

o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, 

št. 48/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – UPB2, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 

79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO) 

in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) je Občinski svet Občine 

Laško na __. seji dne ______ sprejel naslednje 

 

 

Spremembe PRAVIL 

za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 

kandidata za člana državnega sveta 

 

 

1. člen 

 

Spremeni se 7. člen Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, tako da se na novo glasi: 

 

"Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta 

posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku, ki ga 

določi komisija, pred sejo Občinskega sveta Občine Laško, na kateri se voli elektorje in določi 

kandidata za člana državnega sveta.   

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov 

po abecednem vrstnem redu in ga posreduje občinskemu svetu. Na podlagi seznama kandidatov 

pripravi občinska uprava glasovnice za izvolitev elektorjev in za določitev kandidata za člana 

državnega sveta." 

 

2. člen 

 

Ta sprememba prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

 

 

Številka: 041-02/2016 

Datum:  ___________ 

 

         Občina Laško 

               Župan  

Franc Zdolšek 
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