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Uradnitist RSrit. 5Ll20t7 zdne 19. 9.2017

2388. obvestilo obiinam in interesnim organizacijam, stran 6791.

-

Na podlagi 12. dlena Zakona o drZavnem svetu (Uradni list RS,5t. 100/05-ZDSve-UpB1, g5/Og
odlodba us, 21113 - zFDo-F) Drzavna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK)

OBVCSCA
A. obdinske in mestne svete;

'

B. interesne organizacije:
1. Gospodarske zbornice in zdru2enje delodajalcev,

2. Sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov,

3. Poklicne organizacije obrtnikov,

4. Poklicne organizacije kmetov,
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
6. Univeze, visoke in vi5je Sole,
7. Poklicne organizacije pedagoSkih delavcev,
8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
9. Poklicne organizacije kulturnih in Sportnih delavcev,
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
1

1. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na podrodju socialnega varstva,

ki so organizirane za obmodje Republike Slovenije, da v skladu zZakonom o drZavnem svetu ter na
podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve dlanov drZavnega sveta ter
dolodijo kandidate za 6lane drZavnega sveta.

L

Za poklicne organizacije iz todke B. 3.,4., 5.,7.,8.,9., 10. in 11. se Stejejo:
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- zbornice, zdruzenja, drustva, zve2e in druge

of

poklicne organizacije, organizirane za obmo6je

drZave.

Za poklicne organizacije iz todke B. 3., 4. in 5. se Stejejo tudi sekcije samostojnih poklicev
v
drugih poklicnih zbornicah, zdruZenjih, druStvih, zvezah in drugih poklicnih
organizacijah,

organiziranih za obmodje drZave.

lt.

sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo obdinski in mestni sveti predloziti
volilnim
komisijam volilnih enot za volitve poslancev v drZavni zbor (v nadaljevanju:
volilnim komisijam),
najpozneje do nedelje, 22. 10. ZO17 do 24.00 ure.
Kandidature

za 6lana drZavnega sveta, predstavnika lokalnih interesov, se morajo volilnim

komisijam neposredno vloziti do nedelje, 22. 10.2017 do 24.00 ure.

ilt.
Sezname izvoljenih'predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije
neposredno vloZiti
na DVK, Slovenska 54llV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka, 23. 10. 2017
do 24.00 ure.
Kandidature za dlana drZavnega sveta morajo interesne organizacije neposredno
vloZiti na DVK
do ponedeljka,23. 10.2017 do 24.00 ure.

tv.
Na podlagi ll. todke odloka o razpisu splosnih volitev v drZavni svet (Uradni list
RS, st.4Bl1T)
bodo splo5ne volitve dlanov drzavnega sveta predstavnikov lokalnih interesov v sredo.
22. novembra 2017.

Splosne volitve dlanov drZavnega sveta
delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov

predstavnikov delodajalcev, predstavnikov
in samostojnih poklicev ter predstavnikov
negospodarskih dejavnosti, bodo v detrtek, 23. novemb ra 2017 .
V.

To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu
DVK (www.dvkrs.si).

5t. o+t-zotzo17-6
Ljubljana, dne 13. septembra 2017

Anton Ga5per Frantar
Predsednik

Lr.

3

,akon o drZavnem svetu (ZDSve)

I
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6. Volitve predstavnikov lokalnih interesov

38. elen
Dvaindvajset dlanov dr2avnega sveta

- predstavnikov lokalnih

interesov izvolijo lokalne skupnosti.

Za volitve predstavnikov lokalnih interesov se oblikuje najved dvaindvajset volilnih enot. Volilna enota
se oblikuje za obmoeje ene ali ved
lokalnih skupnosti. Volilne enote doloei zakon.

39. Clen

-

Za volitve 6lanov driavnega sveta se v vsaki volilni enoti oblikuje volilno telo, ki ga sestavljajo:
6lani predstavniikega organa lokalne skupnosti, 6e se_6lani driavnega sveta volijo v volilnl enoti, t<iobsega
obmodje ene lokalne skupnosti,
izvoljeni predstavniki lokalnih skupnosti, de se dlani driavnega svetalolijo v volilni enoti, ki obsega oumol;e
dveh ali ved lokatnih skuonosti.
40. Clen
Predstavnike lokalnih skupnosti v volilnem telesu iz druge alinee prejSnjega 6lena izvolijo predstavniski
organi lokalnih skupnosti.

Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na Stevilo prebivalcev in po
enega predstavnika na vsakih
prebivatcev.

dopolnjenih pet

tisoi

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predloiijo predstavniski organi lokalnih skupnosti v roku iz 14.
dlena tega zakona volilni

komisiji volilne enote.

41. Clen
Kandidate za dlane driavnega sveta dolo6ijo predstavniski organi lokalnih skupnosti.
Kadar se 6lani dr:avnegE sveta vol|jo V dveh ali ved lokalnih skupnostih, vsaka lokalna skupnost lahko
dolodi najvei toliko kandidatov,
kolikor dlanov driavnega sveta se voli v volilni enoti.

42. Clen
Volilni odbor poSlje zapisnik o volitvah skupaj z drugim volilnim materialom volilni komisiji volilne enote.
Volilna komisija volilne enote po5lje republi5ki volilni komisiji porodilo o izidu volitev v volilni enoti.

http ://www.pisrs. silPis.web/pregledPredpis

a?id:Z AKO}2}

2t. 09.2017

Vesna Cuder
Goran Kavs [goran. kavs@siol' net]
11. oktober 2017 11:57
'Vesna Cude/
pr"af og- i"ndidata za dr1avnega svetnika

od:
Poslano:
Za:

Zadeva:

e4*/ ,/,l
I

svetnika'
Zadeva: Predlog kandidata za driavnega
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SpoStovani,

za kandida |a

za

64b, 5220
Bre-Zana, s stalnim.nas|ovom Zato|minu
dr=avnega Svetnika.predlagam..Ulo.a
sveta,
DrZavnega
mandatu

funxcijo iudiv iztekajog"T
Tormin, rojenega d.;.illt.Kandidati" "i,""rr"rto
ki sestavljajo naso
Eovec, ronario,'ioimin, cerkno in rdrija,
,xupno-rti
tokarnih
inteieie
je
zastopar
kjer
volilno enoto.
zaizbo|j*anje cestne infrastrukture, zagotav|janje
evropskih
V drZavnem svetu sije prizadeva|predvsem
intrastiufture, poveeanjg qroZlgsti izrabe
Zakona o TNP'
optimalnej.itr pogoJei/-; urejanje Xorun"in"
dela
razvojnega
t", ="e"i"i uoelanjanja
ouroej"
razvolnepot
za
sredstev
kohezijskih
"u"povezovalno, r"nir, oa 1'e piimeren kandidat za drzavnega
Ker tudi kot Zupan obcine Tolmin oeruje
'

svetnika.
Lep pozdrav

Goran Kavs
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Obdina Bovec
Trg golobarskih

irtev

8

5230 Bovec
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Zaga, oktober 2017

Predlog za imenovanje kandidatov za elektorja volitev v Driavni svet in predsednika

obiinske volilne komisiie
Todka 1

1.

Obdinska organizacija SD Bovec predlaga Gorana Kavsa, svetnika Obtine Bovec, za elektorja

volitev v Driavni svet.
Todka 2

2.

Obdinska organizacija SD Bovec predlaga Nino Schaubach, driavljanko Slovenije, rojeno
17.9.1989, kije po poklicu univerzitetni diplomiran pravnik, za predsednico obdinske volilne

kornisije.

Qbiinska organizacija SD Bovec

sOCIALNI DEMOKNATI
obiinski odbor

Bov€c

