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Datum: 10. 9. 2007 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi

Zadeva: Predlog za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi

NASLOV GRADIVA: Pravila  za izvolitev  predstavnika  Občine Selnica  ob Dravi  v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta

PREDLAGATELJ
GRADIVA:

Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 

VSEBINA GRADIVA: - Predlog pravil
- Obrazložitev

POROČEVALEC/CI: Slobodan TATALOVIČ, višji svetovalec

PRIPRAVLJAVEC/CI
GRADIVA:

Slobodan TATALOVIČ, višji svetovalec

PREDLOG SKLEPA:
Občinski  svet  Občine  Selnica  ob  Dravi  sprejme  Pravila  za  izvolitev  predstavnika 
Občine  Selnica  ob  Dravi  v  volilno  telo  za  volitve  člana  državnega  sveta  ter  za 
določitev kandidata za člana državnega sveta.

PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:
Pravila sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino na seji navzočih članov občinskega 
sveta.

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.



Na podlagi Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) ter na podlagi 14. in 15. člena Zakona 
o državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/2005, uradno prečiščeno besedilo – ZDSve-UPB1) je Občinski 
svet občine Selnica ob Dravi na ……. redni seji, dne ……., sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

1. člen

S  temi  pravili  se  ureja  postopek  izvolitve  predstavnika  oziroma  predstavnice  (v  nadaljnjem 
besedilu: elektorja) Občine Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: občine) v volilno telo 4. volilne 
enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata oziroma kandidatke za 
člana oziroma članico državnega sveta (v nadaljnjem besedilu: kandidat za člana).

2. člen

V skladu z določbami 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo 
za volitve člana državnega sveta 1 (enega) elektorja ter lahko določi 1 (enega) kandidata za člana 
državnega sveta. 

3. člen

Vsa volilna opravila v zvezi z izvolitvijo elektorja in določitvijo kandidata za člana državnega sveta 
ter postopke za izvolitev izvaja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega 
sveta občine (v nadaljnjem besedilu: komisija).

4. člen

Kandidate za elektorja lahko predlaga skupina najmanj 3 (treh) članov občinskega sveta.

Posamezna skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, koliko elektorjev se voli.

Predlog  mora  vsebovati:  imena,  priimke  in  naslove  predlagateljev  ter  imena,  priimke,  rojstne 
podatke in naslove stalnih bivališč predlaganih kandidatov za elektorje.

Predlogu  kandidatur  morajo  biti  priložene  izjave  kandidatov  za  elektorje,  da  s  kandidaturo 
soglašajo.

5. člen

Enega  kandidata  za  člana  državnega  sveta  lahko  predlaga  skupina  najmanj  3  (treh)  članov 
občinskega sveta.

Predlog mora vsebovati: imena, priimke in naslove predlagateljev ter ime, priimek, rojstne podatke 
in  naslov  stalnega  bivališča  predlaganega  kandidata  ter  izjavo  kandidata  za  člana  državnega 
sveta, da soglaša s kandidaturo. Soglasje kandidata za člana državnega sveta je nepreklicno.

6. člen

Za elektorja lahko kandidirajo vsi, ki imajo volilno pravico na območju Občine Selnica ob Dravi in 
niso kandidati za člana državnega sveta.
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Za člana državnega sveta lahko kandidirajo vsi, ki imajo volilno pravico na območju 4. volilne enote 
za volitve v državni svet in niso kandidati za elektorja.

7. člen

Predloge  kandidatov  za  elektorja  oziroma  za  člana  državnega  sveta  posredujejo  predlagatelji 
komisiji najpozneje do 8. oktobra 2007, do 12. ure, v tajništvo občinske uprave.

Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem redu in ga pošlje županu.

8. člen

Elektorja se voli na seji občinskega sveta z javnim glasovanjem.

Kandidati se volijo po abecednem vrstnem redu tako, kot ga je komisija posredovala županu.

Voli se 1 (eden) elektor.

Vsak član občinskega sveta lahko glasuje za največ 1 (enega) kandidata za elektorja.

Izvoljeni je kandidat, ki je prejel največ glasov.

V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorja, ki sta ali so prejeli enako največje število 
glasov, se med njima ali njimi opravi žreb. 

Žreb se izvede tako, da se v toliko ovojnic,  kolikor  je kandidatov z enakim številom glasov za 
prosto mesto elektorja, vstavijo listki z zaporednimi številkami od 1 do številke, koliko kandidatov 
se poteguje za prosto mesto elektorja.

Kandidat  za elektorja  po abecednem vrstnem redu ali  v njegovem imenu predsedujoči  na seji 
občinskega sveta izvleče ovojnico in pokaže izvlečeno številko.

Za elektorja je izvoljeni tisti, ki je izvlekel številko ena (1).

9. člen

Kandidati za člana državnega sveta imajo pred izvedbo volitev možnost članom občinskega sveta 
v desetih minutah predstaviti svoje poglede na delo člana državnega sveta.

Po  predstavitvi  kandidatov  ni  razprave,  ampak  se  takoj  opravijo  volitve  kandidata  za  člana 
državnega sveta.

10. člen

Kandidata za člana državnega sveta se določi z javnim glasovanjem.

Kandidata se voli po abecednem vrstnem redu kandidatov. 

Voli se 1 (enega) kandidata.

Vsak član občinskega sveta lahko glasuje za 1 (enega) kandidata.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
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11. člen

V primeru, da sta dva ali več kandidatov za člana državnega sveta pri prvem glasovanju prejela 
enako najvišje število glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidati, ki so prejeli v prvem krogu 
enako najvišje število glasov. Kolikor prejmejo tudi po drugem krogu dva ali več kandidatov enako 
število glasov, odloči o izvolitvi kandidata za člana državnega sveta žreb.

Žreb se izvede tako, da se v ovojnice vstavijo lističi s številkami od 1 do največ toliko, koliko je 
kandidatov z enakim številom glasov.

Vsak od kandidatov izvleče eno ovojnico in pokaže izvlečeno številko. Če kandidat ni prisoten na 
seji občinskega sveta, zanj ovojnico izvleče predsedujoči na seji.

Izvoljen je tisti kandidat, ki izvleče številko ena (1).

Žrebanje se izvede po abecednem vrstnem redu kandidatov.

12. člen

Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan. Kolikor je župan kandidat za člana 
državnega sveta, se za predstavnika kandidature določi podžupana.

13. člen

Direktor občinske uprave mora najpozneje do 22. oktobra 2007 do 24. ure predložiti pristojni volilni 
komisiji  ime in priimek izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s 
potrebnimi prilogami.

14. člen

Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski  svet z dvotretjinsko 
večino na seji navzočih članov občinskega sveta.

15. člen

Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta. Z dnem veljave teh pravil 
preneha veljati Pravilnik za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve 
člana  državnega  sveta  ter  za  določitev  kandidata  za  člana  državnega  sveta,  ki  jih  je  sprejel 
Občinski svet občine na svoji 36. redni seji dne, 26. 9. 2002.

Pravila se objavijo na spletni strani občine.

Številka: 007-8/2007
Datum: 11. 9. 2007

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.
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Obrazložitev

Predsednik  Državnega  zbora  Republike  Slovenije  je  izdal  Odlok  o  razpisu  splošnih  volitev  v 
državni  svet  (Ur.  l.  RS,  št.  81/2007).  Z dnem, 10.  september 2007,  začno teči  roki  za volilna 
opravila. Državni svet RS šteje 40 članov, od katerih jih je 22 predstavnikov lokalnih interesov – 
torej občin. Volitve članov lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2007. 

Volitve v državni svet so posredne, zato mora Občina Selnica ob Dravi, v skladu z zakonodajo, ki 
opredeljuje  način  volitev  v  državni  svet,  izvoliti  enega  elektorja  in  enega  kandidata  za  člana 
državnega sveta. Način izvolitve elektorja in kandidata za člana državnega sveta določi Občina 
Selnica ob Dravi s svojimi pravili. 

Občinskemu  svetu  Občine  Selnica  ob  Dravi  predlagamo,  da  sprejeme  Pravili  za  izvolitev 
predstavnika  Občine  Selnica  ob  Dravi  v  volilno  telo  za  volitve  člana  državnega  sveta  ter  za 
določitev kandidata za člana državnega sveta v predlagani obliki.
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