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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽALEC 
 
 
 
ZADEVA: 
 

Predlog izvolitve elektorjev  
 
  

PRAVNA PODLAGA:  150. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 92/13, 63/20) 
 
 

NAMEN:  Izvolitev elektorjev 
 
 

OCENA STANJA: Potek mandata članov Državnega sveta 
predstavnikov lokalnih interesov 
 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: 
 

Potek mandata članov Državnega sveta 
predstavnikov lokalnih interesov 
 

NAČELA IN CILJI:  Izvolitev elektorjev 
 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za leto 2022 ni finančnih 
posledic 
 
  

PREDLAGATELJ:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja 
 
 

POROČEVALEC: Predlog bo na seji Občinskega sveta obrazložil 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja ter priznanja Viktor Mitov. 
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ZADEVA: Predlog izvolitve elektorjev  

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja na svoji 22. redni seji dne 
5. oktobra 2022 na podlagi 150. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 92/13, 63/20, v nadaljevanju poslovnik) sestavila seznam kandidatov za predstavnike 
za volitve člana državnega sveta v volilno telo, elektorje po abecednem vrstnem redu in 
predlaga Občinskemu svetu, da tajno glasuje o naslednjih predlogih za:  
 

 kandidate, predstavnike za volitve člana državnega sveta v volilno telo, elektorje: 
1. Borovnik Karel, 
2. Jelen Nada,  
3. Krajšek Matic,  
4. Krulec Jože, 
5. Rukav Marjeta, 
6. Simončič Darko, 
7. Tekavc Vilma, 
8. Trobiš Tanja.  

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja predlaga Občinskemu 
svetu, da za izvedbo tajnega glasovanja na seji občinskega sveta imenuje komisijo za izvedbo 
tajnega glasovanja v naslednji sestavi:  
predsednica: Nina Avbelj Lekić, 
član: Slavko Ivezić, 
član: Rok Sedminek. 
 
 

O b  r a z l o ž i t e v : 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja (v nadaljevanju komisija) je 
na podlagi poziva članom Občinskega sveta z dne 8. septembra 2022 do roka za vložitev 
kandidatur dne 4. oktobra 2022 prejela predloge kandidatov, predstavnikov za volitve člana 
državnega sveta v volilno telo, elektorje, ki so jih vložili člani in članice Občinskega sveta 
Občine Žalec:  

 Mitov Viktor, kandidata, predstavnika za volitve člana državnega sveta v volilno telo, 
elektorja: Jelen Nado, Krajšek Matica in Trobiš Tanjo, 

 Sedminek Rok, kandidata, predstavnika za volitve člana državnega sveta v volilno telo, 
elektorja: Krulec Jožeta, Tekavc Vilmo in Simončič Darka,  

 Krk Matjaž, kandidata, predstavnika za volitve člana državnega sveta v volilno telo, 
elektorja: Borovnik Karla in Rukav Marjeto. 

 
Za kandidata za člana Državnega sveta ni bilo podanih predlogov.  



Na podlagi sklepa Državne volilne komisije, številka 041-115/2022-7 z dne 30. 8. 2022, Občina 
Žalec šteje 21.479 prebivalcev in ji na podlagi zakona pripada največ pet (5) elektorjev. 
Občinski svet Občine Žalec izvoli 5 elektorjev.  
Komisija je na svoji 22. redni seji dne 5. oktobra 2022 ugotovila, da so kandidature za elektorje 
vložene do roka in da so sestavljene v skladu z določili 149. člena poslovnika. Kandidature za 
člana državnega sveta niso bile vložene.  
Komisija je v skladu s 150. členom poslovnika sestavila seznam kandidatov za elektorje po 
abecednem vrstnem redu. Komisija predlaga Občinskemu svetu, da tajno glasuje o kandidatih 
za predstavnike za volitve člana državnega sveta v volilno telo, elektorje, kot je določeno v 
predlogu komisije. Občinski svet Občine Žalec voli 5 elektorjev.  
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati za 
elektorje vpisani po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja ter priznanja. Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za 
elektorja tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev 
(pet kandidatov). Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.  
V primeru, da sta dva ali več elektorjev prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za 
izvolitev potrebno število glasov, določi o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi takoj 
na seji občinskega sveta.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja predlaga Občinskemu 
svetu, da za izvedbo tajnega glasovanja na seji občinskega sveta imenuje komisijo za izvedbo 
tajnega glasovanja v naslednji sestavi:  
Predsednica:  Nina Avbelj Lekić, 
član: Slavko Ivezić, 
član: Rok Sedminek. 
 
Strokovni sodelavec, ki opravlja strokovna opravila za občinski svet, mora v roku, ki ga določa 
rokovnik volilnih opravil, predložiti seznam izvoljenih elektorjev skupaj s potrebnimi prilogami 
pristojni volilni komisiji.  
 
Rok za vložitev kandidatur je na podlagi Rokovnika za izvedbo volitev članov državnega sveta 
23. oktober 2022 do 24. ure. Predlog se vloži neposredno pri Volilni komisiji 5. volilne enote s 
sedežem v Celju (volilna komisija, ki je pristojna za volitve poslancev v državni zbor).  
 
 

 
 

 
 
 
 
Posredovano:  

- občinskemu svetu, 
- zbirka dokumentarnega gradiva. 

 
 
 


