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       OBČINA VOJNIK 
       25. REDNA SEJA  

OBČINSKEGA SVETA 
       2. TOČKA 
       Datum: 19. 10. 2022  
  
 
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE ČLANOV 
DRŽAVNEGA SVETA TER DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA 
SVETA 

 
Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je 
razpisala splošne volitve v državni svet. Na podlagi II. točke razpisa (Uradni list RS, 
št. 97/22) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih 
interesov v sredo, 23. novembra 2022. 
 
Državna volilna komisija je dne 22.9.2022, pozvala občinske svete, da v skladu z 
Zakonom o državnem svetu ((Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US, v 
nadaljevanju: ZDSve) ter na podlagi lastnih pravil: 
- izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta (v 

nadaljevanju: elektorje) 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 
najpozneje do 23. oktobra 2022 do 24.00 ure. Enak rok je določen tudi za 
predložitev kandidature za člana državnega sveta. 
 
Po Zakonu o Državnem svetu lahko vsaka lokalna skupnost (občina) predlaga po 
enega kandidata za člana Državnega sveta. Vsaki občini pripada po eno mesto v 
elektorskem telesu ne glede na število prebivalcev, na vsakih dopolnjenih 5000 
prebivalcev pa še po eno. 
 
V skladu s 40. in 41. členom ZDSve lahko Občinski svet Občine Vojnik predlaga: 
- 2 predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta (elektorja) in 
- 1 kandidata za člana državnega sveta   
 
Člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov volijo občine po volilnih 
enotah, ki so določene z Zakonom o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov 
lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92). Navedeni zakon določa 
22 volilnih enot, v katerih se voli 22 članov državnega sveta, v vsaki volilni enoti po 
eden. V skladu z navedenim zakonom je Občina Vojnik uvrščena v 5. volilno enoto, 
ki obsega naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, 
Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Štore, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Vransko, Vitanje, Vojnik, Zreče in 
Žalec.  
Za volitve članov državnega sveta v zgoraj navedeni volilni enoti je pristojna volilna 
komisija pete (5.) volilne enote za volitve poslancev, s sedežem v Celju (500 – VKVE 
Celje). 
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Pravico voliti in biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki 
je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti ter ima stalno prebivališče 
v volilni enoti.  Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno 
pravico v občini. 
 
V skladu s 4. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, sprejetih na 
seji Občinskega sveta Občine Vojnik dne 4. 10. 2002/številka 1128/10-2002/7, lahko 
kandidata za elektorje in kandidata za člana državnega sveta predlagajo: 
- ¼ članov občinskega sveta (najmanj 5 članov) 
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Vsak predlagatelj lahko predloži toliko kandidatov, kolikor se jih voli oz. določi. 
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata. 
 
Volitve elektorjev in kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, se 
izvedejo na seji Občinskega sveta Občine Vojnik s tajnim glasovanjem. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 21. redni seji, dne 
10. 10. 2022, na podlagi 6. člena pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo 
za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta, sprejetih na seji Občinskega sveta Občine Vojnik, dne 4. 10. 
2002/številka 1128/10-2002/7 sestavila seznam predlaganih kandidatov po 
abecednem redu:  
 

Kandidati za elektorja: 

Ločnikar Albina, Frankolovo 
Podergajs Benedikt, Vojnik 
 
Kandidat za člana Državnega sveta: 
Zidanšek Marko, Začret 

 
Navodila:  
1.) Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so 
kandidati napisani po abecednem redu. Član občinskega sveta glasuje za 
posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko 
kandidati, kot se voli elektorjev. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov. 
 

2.) Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z 
glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem redu. Član 
občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno 
številko pred njegovim imenom. 
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov občinskega 
sveta. Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glasovanje ponovi 
izmed dveh kandidatov, ki so pri prvem glasovanju prejeli največ glasov. 

 
Najprej župan kot predsedujoči predlaga dva člana sveta, ki bosta skupaj z njim 
vodila tajno glasovanje.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Vojnik na 25. redni seji dne 19. 10. 2022 sprejme sklep o 
imenovanju tričlanske komisije, ki bo vodila tajno glasovanje za izvolitev 
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predstavnikov v volilno telo za volitve članov Državnega sveta ter določitev 
kandidata za člana Državnega sveta. To so Branko Petre (predsedujoči) 
,_____________________ in ________________________.  

 

Po volitvah komisija razglasi rezultate in Občinski svet sprejme naslednja 
SKLEPA: 

 

1. Občinski svet Občine Vojnik na 25. redni seji, dne 19.10.2022, izvoli 
naslednja elektorja za volitve člana Državnega sveta Republike 
Slovenije in sicer: 

-_____________________________________________ 

-_____________________________________________ 

 

2. Občinski svet Občine Vojnik na 25. redni seji, dne 19.10.2022, izvoli  

_____________________________________ za kandidata za člana 
Državnega sveta Republike Slovenije. 

 

 

 

Pripravila:       Župan Občine Vojnik 
Tanja Golec Prevoršek             Branko Petre 

    
        
 










