Ob inski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 14. in 15. lena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92), 29. lena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odlo ba US, 45/94-odlo ba US,
Uradni list RS, št. 57/94,14/95, 20/95-odlo ba US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odlo ba US,
44/96-odlo ba US in Uradni list RS, št. 26/97) in 27. lena Statuta Mestne ob ine Koper
(Uradne objave, št. 9/95) je Ob inski svet Mestne ob ine Koper na seji dne 25. septembra
1997, 26. septembra 2002 in 1. oktobra 2007 sprejel naslednja
PRAVILA
ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA VOLITVE LANA
DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLO ITEV KANDIDATA ZA LANA
DRŽAVNEGA SVETA
(neuradno pre iš eno besedilo – 25.9.1997, UO št. 45/02 in UL RS, št. 90/07)
1. len
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Mestne ob ine Koper v volilno telo
18. volilne enote za izvolitev lana državnega sveta ter postopek dolo itve kandidata za lana
državnega sveta.
2. len
Glede na dolo be 40. in 41. lena zakona o državnem svetu izvoli ob inski svet v volilno telo
za volitve lana državnega sveta 10 predstavnikov (v nadaljevanju elektorjev) ter lahko
dolo i 1 kandidata za lana državnega sveta.
3. len
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev ter predlaganje
kandidatov za lana državnega sveta in dolo itev kandidata.
4. len
Kandidate za elektorje lahko predlagajo klubi lanov ob inskega sveta in samostojni lani
ob inskega sveta, ki niso povezani v klub lanov.
5. len
Kandidate za lane državnega sveta predlagajo klubi lanov ob inskega sveta, in sicer vsak
klub enega kandidata. Enega kandidata lahko predlaga tudi vsak samostojni lan ob inskega
sveta, ki ni povezan v klub lanov.
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Predlogu mora biti priloženo soglasje kandidata.
6. len
Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za lane državnega sveta
posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v roku, ki ga
v skladu z rokovnikom za izvedbo volilnih opravil dolo i ta komisija.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih
kandidatov po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu in ob inskemu svetu.
7. len
Elektorje se voli na seji ob inskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je dolo ila Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
lan ob inskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko
pred najve 10 kandidati.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli najve glasov.
8. len
Kandidata za lana državnega sveta se dolo i na seji Ob inskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je dolo ila Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Pri imenih kandidatov se na glasovnici navedejo
predlagatelji.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom.
Kandidat, ki je prejel najve glasov, je dolo en za kandidata za lana državnega sveta.
9. len
V primeru, ko sta dva ali ve kandidatov za elektorje oziroma za lana državnega sveta pri
glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potebno število glasov,
odlo i o izvolitvi oziroma o dolo itvi žreb, ki se takoj opravi na seji ob inskega sveta.
10. len
Postopek tajnega glasovanja se izvede po dolo bah 72., 74., 75., 152. in 153. lena
Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01,
40/03 in Uradni list RS, št. 90/05).

V primeru, da posamezno vprašanje s temi pravili ni urejeno, se smiselno uporabijo dolo be
Poslovnika Ob inskega sveta Mestne ob ine Koper.
11. len
( rtan)
12. len
Strokovni delavec ob inske uprave za podro je dela Ob inskega sveta mora najpozneje 30.
dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter
kandidaturo za lana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
13. len
Ker ta pravila vsebujejo dolo be poslovniške narave, jih sprejema ob inski svet z
dvotretjinsko ve ino navzo ih lanov ob inskega sveta.
14. len
Ta pravila pri nejo veljati z dnem sprejema na seji ob inskega sveta, uporabljajo pa se tudi za
splošne volitve 26. novembra 1997.
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