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OBČINSKI SVET  
OBČINE ROGATEC 
 
 
 
Zadeva:  Predlog Pravil za izvolitev predstavnika Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana 

   državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 
 
Predsednica Državnega zbora RS je, na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – 
odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDSve), razpisala splošne volitve v državni svet, ki bodo 23. novembra 
2022. 
 
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. Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo 
po enega elektorja ne glede na število prebivalcev in po enega elektorja na vsakih dopolnjenih pet 
tisoč prebivalcev. 
 
Seznam elektorjev se predloži pristojni volilni komisiji, najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja. 
Slednji je potrebno priložiti pravila, na podlagi katerih so bili elektorji izvoljeni in zapisnik o seji 
občinskega sveta, na kateri so bili elektorji izvoljeni. 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.  
 
Za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet je na podlagi Zakona o določitvi volilnih enot 
za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) določenih 22 
volilnih enot, v katerih se voli 22 članov državnega sveta. 
 
V skladu s 41. členom ZDSve lahko vsak občinski svet določi eno kandidaturo za člana državnega 
sveta. 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. 
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Kandidature je potrebno predložiti pristojni volilni komisiji najkasneje trideset dni pred dnem 
glasovanja. 
 
Volilna komisija za izvedbo volitev članov državnega sveta v lokalnih skupnostih, ki je med drugim 
pristojna za Občino Rogatec, je volilna komisija pete (5.) volilne enote za volitve poslancev, s 
sedežem v Celju.  
 
Na podlagi navedenega ter v skladu s pravili, sprejetimi na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine 
Rogatec, dne 25.9.2017, je bil pripravljen nov predlog Pravil za izvolitev predstavnikov Občine 
Rogatec v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta, za volitve v letu 2022 in nadaljnje.  
 
 
Pripravila: Maja Kampoš Čuček, l.r. 
     višja svetovalka I 
 
 
 
 



PREDLOG 

 

 
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Zakona o določitvi volilnih enot za 
volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in 16. člena Statuta 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec, na ______ seji, dne 
______, sprejel  
 

 
PRAVILA 

za izvolitev predstavnika Občine Rogatec 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 Občine Rogatec v volilno telo 5. volilne enote 
za volitve člana državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana državnega sveta.  
 

V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen  
 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu Občinski svet Občine Rogatec (v 
nadaljevanju: občinski svet) izvoli v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika 
(v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta. 
 

3. člen 
 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za 
člana državnega sveta in določitev kandidata. 
 

4. člen 
 
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v Občini Rogatec. 
 
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico na območju 5. volilne enote. 

 
5. člen 

 
Kandidate za elektorja lahko predlagajo posamezni člani občinskega sveta, in sicer vsak največ 
enega kandidata za elektorja.  

 
Predlog kandidata za elektorja mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek elektorja, datum 
rojstva in naslov stalnega bivališča ter pisno soglasje kandidata. 

 
6. člen 

 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.  
 
Predlog kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek, rojstni 
datum, naslov stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja ter pisno soglasje kandidata.  
 
 

7. člen 
 
Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo 
predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 
Rogatec (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom določenem v pozivu komisije. 
 
 



 
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za elektorja oziroma 
za člane državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo 
predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se 
izvoli elektor oziroma določi kandidat za člana državnega sveta. 
 

8. člen 
 
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli 
elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta. 
 
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija. 
 
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata.  
 
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje 
največ za enega kandidata.  

 
9. člen 

 
Za elektorja je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov. V primeru, da sta dva ali več 
kandidatov za elektorja pri glasovanju prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se takoj 
opravi na seji občinskega sveta. 
 
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri glasovanju prejel večino glasov članov 
občinskega sveta, ki so glasovali.  
 
Če noben od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne večine glasov, se opravi novo glasovanje. Pri 
drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov.  
 
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje oz. enako drugo najvišje število glasov, 
se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.  
 
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, 
dobljenih pri prvem glasovanju oz. po abecedi priimkov ob istem številu glasov.  

 
10. člen 

 
Župan je predstavnik občine za predložitev seznama izvoljenega elektorja in kandidature za člana 
državnega sveta pri pristojni volilni komisiji. 
 
V kolikor je za predstavnika kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika 
kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član občinskega sveta, ki ga določi župan. 
 

11. člen 
 
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam 
izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami. 
 

12. člen 
 
Občinski svet sprejme ta pravila z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.  

 
13. člen 

 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  
Datum:  
 
     ŽUPAN 
                      OBČINE ROGATEC 
                      Martin Mikolič 


