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Na podlagi 14. in 15. dlena Zakona o drZavnem svetu - ZDSve-UPB1 (Uradni list RS, 5t. 100/05 - uradno predisdeno
besedilo) in 14. dlena Statuta obdine RazkriZje (Uradni list RS, 5t. 12199, 2101in 3S/04)je Obcinski svet obbine Sveta
RazkriZje na svojiizredniseji, dne 19.10.2007, sprelel .. $.

P RAVI  LA
ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKA OBCINE RAZKREJE V VoLILNo TELo

ZA VOLITVE ELANA DRZAVNEGA SVETA TER zA DoLocITEV KANDIDATA
ZA CLANA DRZAVNEGA SVETA

I. SPLOSNE DOLOCBE
1. dlen

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Obdine RazkriZje v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev dlana
drZavnega sveta (v nadaljevanju: predstavniki) ter postopek doloditve kandidata za dlanadrZavnega sveta.

2. dlen

Obdinski svet Obdine RazkriZje izvoli svojega predstavnika v volilno telo za volitve dlana drZavnega sveta skladu s 40. in
41. dlenom Zakona o drZavnem svetu.
Obdinski svet lahko dolodi 1 (enega) kandidata zadlanadrZavnega sveta.

II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZIOLITVE PREDSTAVNIKA TER PREDI-AGANJE
IN DOLOCITEV KANDIDATAZA CLANA DRZAVNEGA SVETA

3. clen

Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za predstavnike ter predlaganje kandidatov za Elana drZavnega
sveta in doloditev kandidata.

4. dlen

Kandidate za predstavnike lahko predlagajo posamezni dlani ali skupina dlanov obdinskega sveta Obdine RazkriZje.
\. Predlaganih je lahko najved toliko kandidatov, kot se jih voli,
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5. dlen

Predlagatelji iz pej5njega dlena lahko predlagajo enega kandidata za dlana drZavnega sveta.
Predlogu morajo predloZiti tudi pisno soglasje kandidata.

6. dlen

Predloge z osebnimi podatki kandidatov za prcdstavnike oziroma za dlana drZavnega sveta posredujejo predlagatelji
komisiji za mandatna vpraianja, volifue in imenovanja najkasneje v 30 dneh od dneva, dolodenega za izvedbo volilnih
opravil v nazpisu volitev.

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za predstavnike in
kandidatov zailanadrZavnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga po5lje Zupanu.

7. dlen
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Predstavnika lokalne skupnosti in kandidata za dlana drZavnega sveta se voli na seji obdinskega sveta z tajnim
glasovanjem.

Na glasovnici so kandidati napisani po vnstnem redu, ki ga je do komisija za mandatna vpra5anja, volitve in
imenovanja. Clan obdinskega sveta glasuje za posameznega kandid ko, da obkroZi zaporedno Stevilko pred enim
kandidatom.

Ne glede na nadin volitev je izvoljen kandidat, ki prejme najved glasov prisotnih dlanov obdinskega sveta.

Ce dvoje ali ved kandidatov pri prvem glasovanju dobi enako najviSje Stevilo glasov, odlodio izvolitvi med njimi Zreb, ki se
opravi takoj na seji obdinskega sveta.

8. dlen

Za usa vpraianja u zuezi z postopkom volitev, ki s tem pravilnikom niso drugade urejena se uporabljajo dolodbe
Poslovnika o delu obdinskega sveta Obdine RazkriZje (Uradni list RS, St. 35/99 in 33/01).

9. dlen

Opravila u zvezi z izvedbo volitev opravi komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja. Sfokovno ter
administrativno tehnidno podporo zagotovi obdinska uprava.

10. dlen

Predstavnik kandidature za dlana drZavnega sveta je Zupan Obdine RazkriZje.
V kolikor je za kandidala za dlana drZavnega sveta oziroma za predstavnika doloden Zupan, se za predstavnika
kandidature dolodi podZupan oziroma katerikoli dlan obdinskega sveta.

11. dlen

PooblaSden sodelavec obdinske uprave mora najpozneje 30. dni pred dnem glasovanja predloZiti pristojni volilni komisiji
seznam izvoljenih predstavnikov ter kandidaturo z osebnimi podatki in pisnim soglasjem kandidata za dlana drZavnega
sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

ilt. KoNcNrDoLocBl

12. dlen

Ker ta pravila vsebujejo dolodbe poslovni5ke namve, jih sprejema Obdinski svet z dvotretiinsko vedino nawodih dlanov
obdinskega sveta.

13. ilen

Ta pravila zadnejo veljati takoj po sprejemu in objavi na krajevno obidajen nadin.

Stevilka: 006-05/07-2
Safarsko. dne 1 9.1 0.2007.

ZupRru
Stanko |VANUSIC t.r.
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