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Šempeter pri Gorici, 28. september 2022
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba
O B R A Z L O Ž I T E V:
IMENOVANJE DVEH KANDIDATOV ZA IZVOLITEV V VOLILNO TELO (ELEKTORJEV) ZA
VOLITVE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV V DRŽAVNEM SVETU RS IN KANDIDATA
ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
Volitve v Državni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev (98. člen Ustave RS).
Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije
opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.
Sestavljajo ga:
• predstavniki delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi),
• predstavniki lokalnih interesov (teritorialni interesi).
Interese, ki pokrivajo vse glavne segmente družbe, med seboj sooča štirideset državnih
svetnic in svetnikov:
• 4 predstavniki delodajalcev,
• 4 predstavniki delojemalcev,
• 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
• 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
• 22 predstavnikov lokalnih interesov.
V nasprotju z Državnim zborom se Državni svet voli posredno. Volilno pravico imajo samo
tisti, ki so člani interesnih skupin, ki jim je zagotovljeno zastopstvo v Državnem svetu.
Člani Državnega sveta so voljeni za dobo petih let.
Splošne določbe o volitvah v Državni svet in volilne postopke za volitve predstavnikov
posameznih interesov za Državni svet ureja Zakon o Državnem svetu1. Državni svetniki so
voljeni prek posrednih volitev v interesnih organizacijah oziroma lokalnih skupnostih po
volilnih telesih (prek elektorjev).
Pravico voliti in biti voljen za člana Državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan
glasovanja dopolnil osemnajst let starosti (2. člen). Člani Državnega sveta 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.
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Zakon 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)
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Pravico voliti in biti voljeni za člane Državnega sveta:
- predstavnike delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter
negospodarskih dejavnosti (funkcionalni interesi) imajo osebe, ki v Sloveniji opravljajo
ustrezno dejavnost oziroma so v delovnem razmerju.
- predstavnike lokalnih interesov imajo osebe s stalnim prebivališčem v volilni enoti
Po načelu relativne večine pripada mandat tistemu kandidatu, ki dobi največ glasov. Če dva
ali več kandidatov dobi enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb (21. člen).
Volitve predstavnikov lokalnih interesov
22 članov Državnega sveta, predstavnikov lokalnih interesov izvolijo lokalne skupnosti. Za
volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje največ 22 volilnih enot za območje ene ali
več lokalnih skupnosti (12. volilna enota 2obsega občine: Ajdovščina, Brda, Kanal ob Soči,
Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava, Renče-Vogrsko).
V vsaki volilni enoti se oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo:
- člani predstavniškega organa lokalne skupnosti, če se člani Državnega sveta volijo v volilni
enoti, ki obsega območje ene lokalne skupnosti;
- izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, če se člani Državnega sveta volijo v volilni enoti, ki
obsega območje dveh ali več lokalnih skupnosti; predstavnike lokalnih skupnosti izvolijo
njihovi predstavniški organi.
Predstavnik kandidature za člana Državnega sveta je župan. V kolikor je za kandidata za
člana Državnega sveta določen župan, slednji za predstavnika kandidature določi podžupana
ali enega izmed članov Občinskega sveta.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba bo volitve izvedel na podlagi VI. poglavja – Volitve in
imenovanja Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št.: 5/18).
Kandidate za predstavnike v volilna (elektorska) telesa in kandidate za člane Državnega
sveta lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan.
Po Zakonu o Državnem svetu lahko vsaka 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. Občini Šempeter - Vrtojba
tako pripadata dve mesti za elektorja.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 23.
11. 2022.
Predlog kandidature kandidatur za predstavnike v volilna (elektorska) telesa in kandidata za
člane Državnega sveta, se posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba in mora vsebovati najmanj: navedbo na kaj se
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Zakon o določitvi volilnih enot za predstavnike lokalnih interesov v Državni svet (ZDVEDS UL RS 48/92)
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kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek,
stalno bivališče), privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi naslednji seji obravnavala
vse popolne predloge kandidatur in celoten predlog sklepa posredovana občinskemu svetu
v obravnavo in prejem.

Predsednica
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav, l. r.
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