OBČINA KOBILJE
Kobilje 35
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 2 579 92 20
E-mail: obcina@kobilje.si

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) in 13. člena Statuta
Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2016) je Občinski svet Občine
Kobilje, na svoji 20. redni seji, dne 12.10.2017, sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov občine Kobilje v volilno telo za volitve člana
državnega sveta in določitvi kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov občine Kobilje v vlolilno telo
11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta (v nadaljevanju predstavniki) ter
postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
V teh pravilih uporabljen izraz, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
3. člen
Občinski svet občine Kobilje izvoli svoje predstavnike v volilno telo za volitve
državnega sveta v skladu s 40. in 41. členom Zakona o državnem svetu.
Občinski svet občine Kobilje lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
4. člen
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za predstavnike ter predlaganje
kandidatov za člana državnega sveta in določtitev kandidata.
5. člen
Kandidate za predstavnike lahko predlaga član občinskega sveta in svetniška skupina.
Za postopek predlaganja kandidatov se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika
občinskega sveta Občine Kobilje. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko
kandidatov, kot se jih voli (enega kandidata).
Predlagatelji morajo predlogu predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.
6. člen
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico v občinah, ki
sestavljajo 11. volilno enoto, skladno z zakonom.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta
morajo predlagatelji vložiti pri Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
skladno z rokom določenem v pozivu komisije.
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Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih kandidatov za
elektorje oziroma za člane državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke
njihovih priimkov, z označbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija
posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se določijo elektorji oz. kandidat za člana
državnega sveta.
7. člen
Elektorja se voli s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so
kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
Voli se 1 elektor. Vsak član Občinskega sveta lahko glasuje le za enega kandidata
elektorjev.
Voli se 1 elektor. Izvoljen je tisti elektor, ki prejme več kot polovico oddanih glasov.
Če noben elektor ni dobil pri glasovanju večine, se opravi drugi krog glasovanja.
V drugi krog glasovanja se uvrstita elektorja, ki sta dobila največje število glasov.
8. člen
Predlagatelji iz 5. člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta
pri glasovanju prejela enako za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi
oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu izžrebajo zaporedne številke,
v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebane številke
kandidatov.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur, v primeru njihove odsotnosti pa
člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
10. člen
Kandidata za člana državnega sveta se voli s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so
kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Voli se 1 kandidat. Izvoljen je tisti
kandidat, ki prejme več kot polovico oddanih glasov.
Če noben kandidat ni dobil pri glasovanju večine, se opravi drugi krog glasovanja.
V drugi krog glasovanja se uvrstita kandidata, ki sta dobila največje število glasov.
11. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja za člana državnega sveta,
predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za
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člana državnega sveta, skupaj s sprejetimi pravili, zapisnikoma o poteku volitev in listo
prisotnih na seji občinskega sveta.
12. člen
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta oziroma za predstavnika določen
župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma katerikoli član
občinskega sveta.
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno
telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
iz leta 2012 sprejetega na 10. redni seji občinskega sveta dne 03.10.2012.

11. člen
Ta pravila sprejme Občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov Občinskega
sveta.
12. člen
Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po sprejetju.
Številka sklepa: 210
Župan
Občine Kobilje
Robert ŠČAP l.r

