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DrZavna vo Ljtna komisija
Na pod[agi 7. in 12. etena Zakona o driavnem svetu (Uradni tist R5, 5t. 1OO/05 ZDSve
ter 27/13 - ZFD0-F - v nadatjevanju ZDSve), IV. toeke Odloka o razpisu nadomestnih

UPBl in 95/11- 0dtoeba US
votitevv driavni svet (Uradni

-

tistRS,St.27/74)vzveas3T.atenomZakonaovoliwahvdriavnizbor(UradnitistRS,5t.709/06NDZ-lJP87in
54/07

-

DdLoiba U5)je DrZavna vo[ilna komisija na 16. seji 3. aprita 2014, sprejeta nastednje

SKLEPE
I.

(1) Predsednik DrZavnega zbora Repubtike Slovenije je z odtokom razpisal nadomestne votitve dveh ttanov
drZavnega sveta
predstavnikov lokalnih interesov. Roki za izvedbo volitnih opravit so priieti tedi z 2. apritom
2014, kot dan glasovanja je do[oaen eetrtek, 29. maja 2014.

-

(2) Nadomestne votitve so opravijo v 3.
svet.

in 6. volilni enoti za voliwe predstavnikov lokalnih interesov v drZavni

(3) 3, votitna enota obsega obmoije obdin: Duplek, Hoae-Stivnica, Kungota, Maribor, Miktavi na Dravskem poLju,
Pesnica. Raee-Fram, Star5e in Sentitj (sedei: Maribor).
(4) 6' volitna enota obsega obmoije obtin : Gornji grad, Ljubno, Lute, Nazarje, Mozirje, Vetenje, soLdava, Smartno
ob Paki, Soitanj in Redica ob Savinji (sedei: Vetenje)

II.
(1) Za izvedbo postopkov potdevanja kandidatur in sestavo seznama potrjenih kandidatur, potdevanja seznamov
izvoljenih predstavnikov v voLilno teLo, za sklic in izvedbo votilnega zbora v 3. votitni enoti za volitve atana
drZavnega sveta - predstavnikov [okatnih interesov je pristojna Votitna komisija VII. votilne enote za voliwe
pos[ancev v drZavni zbor s sede:em v Mariboru (v nadal.jevanju: votitna komisija).

(2) Za jzvedbo.postopkov potrjevanja kandidatur in sestavo seznama potrjenih kandidatur, pot!'evanja seznamov
izvotjenih predstavnikov v volitno teto, za sklic in izvedbo volilnega zbora v 6. votilni enoti za votitve itana
driavnega sveta - predstavnikov lokalnih interesov je pristojna Votitna komista V. votitne enote za votitve
postancev v drZavni zbor s sedeiem v Cel;'u ( v nada[jevanju: votitna komisija).

IU.
0bdinski sveti predtoirJo pristojni votitni komisiji seznam izvofenih predstavnikov v votiIno teto ter kandidaturo za
atana drzavnega sveta najpozneje v ponedetjek, 28. aprita 2014,

Pri dotodiM Stevila izvoljenih predstavnikov v votil.no telo, gtede na dototbe 40. elena ZDSve, obdinski sveti
upoitevajo stanje Stevi[a prebivalcev v obdni po uradnih podatkih Statistiinega urada RS na dan 1, oktobra 2013.
Predsednika votitnih komisij najpozneje 13. maja 2014 sktiaeta votitna zbora volilnih tetes za izvolitev
dtana

drZavnega sveta v posamezni volilni enoti.

Votitna komisija predloii DrZavni votitni komisiji zapisnik o ugotoviM izida gtasovanja in izida votitev v votitni
enoti, najprej v ponedetjek, 2.junija 2014.
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