Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

Številka: 04101-2/2017-2
Bukovica, 29. 9. 2017
OBČINSKIM SVETNIKOM
PREDSEDNIKOM SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI
SPLOŠNA JAVNOST
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR
Pozivamo vas, da nam skladno s poslovniškimi določili in določili 14., 15., 40. in 41. člena Zakona
o državnem svetu posredujete vaše predloge kandidatur, in sicer za:
1. Volitve 1 elektorja – predstavnika Občine Renče-Vogrsko
Vsaka lokalna skupnost izvoli v volilno telo po enega predstavnika ne glede na število prebivalcev
in po enega predstavnika na vsakih dopolnjenih 5.000 prebivalcev. Skladno z zakonsko dikcijo 40.
člena zakona o volitvah v državni svet ima občina skupno 1 elektorja.
2. Določitev kandidata za člana državnega sveta
Skladno z 41. členom zakona o volitvah v državni svet, kandidate za člane državnega sveta
določijo predstavniški organi lokalnih skupnosti. Kadar se člani državnega sveta volijo v dveh ali
več lokalnih skupnostih, vsaka lokalna skupnost lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor
članov državnega sveta se voli v volilni enoti.
Ob uporabi določil členov 103. do 106. Poslovnika Občinskega sveta občine Renče–Vogrsko
prosimo, da je predlog kandidature sestavljen v pisni obliki in vsebuje:
 navedbo predlagatelja kandidature
 navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša kandidatura,
 osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, kraj stalnega
bivališča),
 pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki/če so pogoj za izvolitev oziroma imenovanje,
 vnaprejšnjo pisno privolitev kandidata k izvolitvi oziroma imenovanju,
 podpis predlagatelja.
Pogoj, ki ga mora izpolnjevati kandidat za elektorja je, da ima stalno bivališče na območju občine.
Pogoj, ki ga mora izpolnjevati kandidat za svetnika je, da ima stalno bivališče na območju volilne
enote za volitve članov državnega sveta št. 12 (ozemlje občin Ajdovščina, Brda, Kanal, MirenKostanjevica, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Vipava in Renče-Vogrsko).
Prosimo vas, da vaše predloge kandidatur posredujete občinski upravi Občine Renče–Vogrsko
najkasneje do 12. 10. 2017.
S spoštovanjem.
Nedeljko Gregorič l.r.
Predsednik KMVVI
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