
OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
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VOLITVE PREDSTAVNIKA V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA IN 

ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA  
 

UVODNA OBRAZLOŽITEV 
 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 8. septembra 2017 izdal Odlok o 
razpisu volitev v državni svet. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48, z dne 8. 
9. 2017. 

Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra 
2017. 

Splošne volitve članov državnega sveta- predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, 
predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih 
dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017. 

 
Zakon o državnem svetu določa: 
1. način izvolitve predstavnika lokalne skupnosti v volilno telo, ki nato opravi volitve (elektorji) 
2. način določanja kandidatov za člana državnega sveta. 
 
Zakon o državnem svetu določa tudi, da lokalne skupnosti izvolijo svoje predstavnike v volilno telo v 
skladu s svojimi pravili. Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložijo pristojni volilni 
komisiji najkasneje trideset dni pred dnem glasovanja, to je do 22. 10. 2017do 24.00 ure. 
 
Glede na poseben položaj državnega sveta so volitve članov državnega sveta posredne. Državni 
svetniki niso voljeni na podlagi splošne volilne pravice, ampak na podlagi posebne volilne pravice, ki 
jo za vsako interesno skupino določa zakon, in sicer glede na pripadnost posamezni interesni skupini 
oziroma lokalni skupnosti. 
 
Volitve članov državnega sveta se opravijo s tajnim glasovanjem na volilnih zborih volilnih teles. 
Volilna telesa sestavljajo posebej izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti in interesnih organizacij 
(elektorji). Lokalne skupnosti izvolijo elektorje v volilno telo po lastnih pravilih. Občinski svet lahko 
določi  enega elektorja. 
 
Lokalne skupnosti prav tako izvedejo postopke določitve kandidatov za člane državnega sveta. 
Kandidature za člana državnega sveta določijo občinski sveti v skladu z lastnimi pravili. Občinski svet 
lahko določi  enega kandidata.  Člani državnega sveta se volijo za dobo petih let. 

 
V skladu s Pravili o izvolitvi  predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za 
določitev kandidata za člana državnega sveta lahko kandidate za elektorja ter za člana državnega 
sveta  predlaga vsak član občinskega sveta. 
 

Predlagatelji lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta in enega kandidata za 
elektorja. Na občinski seji se bodo izvedle volitve elektorja ter določitev kandidata za člana državnega 
sveta. Elektorja ter kandidata za člana državnega sveta se voli s tajnim glasovanjem. Član občinskega 
sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred kandidatom, ki ga 
želi voliti. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov. 
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