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OBCINSKI SVET
Datum: 10.10.2017

Na podlagi 17. clena Statuta Obcine Odranci (Ur. list RS, st. 102/2011),
20. in 23. clena Poslovnika Obcinskega sveta (Ur. list RS, st. 104/2011)

SKLICUJEM
6. DOPISNO (KORESPONDENCNO) SEJO OBCINSKEGA SVETA
OBCINE ODRANCI
V MANDATNEM OBDOBJU 2014 - 2018, ki bo
V SREDO, 11.10.2017

Predlagani DNEVNI RED:
Pravila za izvolitev predstavnika Obcine Odranci v volilno telo za volitve clana
drzavnega sveta in dolocitev kandidata za clana drzavnega sveta

Gradivo k to^ki je prilozeno.

Glasujejo:
clani obcinskega sveta

Prosim, da svojo odlocitev sporocite po telefonu na st.
02/577-34-83 do 09.00 ure ali se osebno oglasite na obcinski
upravi.

Zupan:
Ivan Markoja, l.r.

OBCINA ODRANCI
Obcinskemu svetu

OBRAZLOZITEV K PREDLOGU
PRAVIL
ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE CLANA
DRZAVNEGA SVETA TER DOLOCITEV KANDIDATA ZA CLANA
DRZAVNEGA SVETA

Predsednik Drzavnega zbora je razpisal splosne volitve v drzavni svet, ki bodo za
predstavnike lokalnih interesov v sredo, 22. novembra 2017.
Od 40 clanov drzavnega sveta je 22 predstavnikov lokalnih skupnosti, 4 predstavniki
delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev, 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti.
Clani drzavnega sveta se volijo za dobo petih let.
Volitve predstavnikov lokalnih skupnosti opravijo volilna telesa, ki so sestavljena iz
predstavnikov lokalnih skupnosti - elektorjev. Nasa obcina ima 1 elektorja.
Za elektorje so lahko izvoljeni tako clani obcinskega kot tudi drugi obcani, ki imajo volilno
pravico. Elektorji se volijo na podlagi sprejetih pravil, ki jih sprejme obcinski svet.
Sezname elektorjev v volilnih telesih za volitve predstavnikov lokalnih interesov predlozijo
obcinski sveti pristojnim volilnim komisijam volilnih enot najpozneje 22. oktobra 2017, do
24.00 ure.

Kandidature za clane drzavnega sveta se v istih rokih kot veljajo za predlozitev seznamov
elektorjev, predlozijo pristojnim volilnim komisijam.
Vsak obcinski svet lahko doloci samo eno kandidaturo za clana drzavnega sveta predstavnika lokalnih interesov.

Predloge za elektorje oz. za clane drzavnega sveta morajo predlagatelji vloziti pri Komisiji za
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pri Obcinskem svetu Obcine Odranci najkasneje do
13.10.2017.

