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Zadeva:  Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana 

   državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 
 
Državna volilna komisija je z dopisom, št. 041-20/2017-6 z dne 13.9.2017, posredovanim dne 
14.9.2017, pozvala občinske in mestne svete, da v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F; v nadaljnjem 
besedilu: ZDSve) ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve 
članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta. 
 
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti volilnim 
komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), 
najpozneje do nedelje, 22.10.2017 do 24.00 ure, enak rok velja tudi za neposredno vložitev  
kandidature za člana državnega sveta. 
 
V skladu z Odlokom predsednika državnega zbora RS o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni 
list RS, št. 48/17) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov, 
potekale v sredo, 22. novembra 2017. 
 
Po Ustavi Republike Slovenije predstavlja državni svet zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov.  
Sestavlja ga 40 članov, in sicer 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 
predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti in 
22 predstavnikov lokalnih skupnosti. 
Državni svet lahko: 

− predlaga državnemu zboru sprejem zakonov; 
− daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti; 
− zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča; 
− zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarno preiskavo). 

Na zahtevo državnega zbora mora državni svet izreči mnenje o posamezni zadevi. 
 
Državni svetniki so voljeni prek posrednih volitev v interesnih organizacijah oziroma lokalnih 
skupnostih po volilnih telesih (prek elektorjev), za dobo petih let. Lokalne skupnosti in interesne 
organizacije izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Pri tem morajo upoštevati kriterije o 
številu elektorjev, ki jih za različna področja določa ZDSve.  
 
Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji, kateri je potrebno priložiti pravila, na podlagi 
katerih so bili elektorji izvoljeni in zapisnik o seji občinskega sveta, na kateri so bili določeni elektorji. 
Volilna komisija volilne enote preizkusi: ali imajo elektorji volilno pravico in stalno prebivališče v volilni 
enoti; ali je število elektorjev enako ali manjše glede na kriterije, ki jih določa drugi odstavek 40. člena 
ZDSve in ali so bili izvoljeni skladno s pravili občinskega sveta. Na podlagi preizkusa volilna komisija 
odloči o potrditvi oziroma zavrnitvi seznama. Odločbo vroči županu občine.  
 
V postopku preizkusa za določitev števila elektorjev volilne komisije volilnih enot uporabljajo uradne 
podatke Statističnega urada Republike Slovenije o številu prebivalstva, ki jih je pridobila Državna 
volilna komisija. Po teh podatkih ima Občina Rogatec 3051 prebivalcev in ji zato pripada en elektor.  



 
Vsak občinski svet lahko določi samo eno kandidaturo za člana državnega sveta - predstavnika 
lokalnih interesov. Kandidaturi mora biti priloženo soglasje kandidata. Soglasje je nepreklicno. 
Kandidaturi je potrebno priložiti pravila, na podlagi katerih je bila določena kandidatura in zapisnik o 
seji organa, ki je določil kandidaturo. 
 
Za volitve članov državnega sveta v volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni 
svet številka 5, ki obsega občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, 
Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, 
Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec in kamor spada tudi Občina Rogatec, 
je pristojna volilna komisija pete (5.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Celju. 
 
Na podlagi navedenega je bil pripravljen predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Rogatec v 
volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, z 
opredeljenimi roki za vlaganje kandidatur, glede na predvideno naslednjo sejo občinskega sveta v 
mesecu oktobru, ki mora biti najkasneje do petka, 20. oktobra 2017.  
 
Predlagano vsebino pravil bo na svoji 1. redni seji, dne 21.9.2017, obravnavala Statutarno – pravna 
komisija, s stališčem katere bo Občinski svet Občine Rogatec seznanjen na seji občinskega sveta. 
 
 
Pripravila: Maja Kampoš, l.r. 
     višja svetovalka I 
 
 
 


