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DRZAVNI ZBOR
2456. Razpis volitev predsednika republike

Na podlagi petega odstavka 103. clena Ustave Republi
ke Slovenije in prvega odstavka 5. clena Zakona o volitvah 
predsednika republike (Uradni list RS, st. 39/92 in 73/03 - 
odi. US)

RAZPISUJEM 
volitve predsednika republike

I
Razpisujem volitve predsednika republike.

II
Volitve predsednika republike bodo v nedeijo, 23. oktobra 

2022.

III
Za dan razpisa volitev, s katerim zacnejo teci roki za volil- 

na opravila, se steje ponedeljek, 22. avgust 2022.

IV
Za izvedbo volitev skrbi Drzavna volilna komisija.

St. 004-03/22-16/1 
Ljubljana, dne 20. julija 2022

Mag. Urska Klakocar Zupancic
predsednica 

Drzavnega zbora 
Republike Slovenije

Splosne volitve clanov drzavnega sveta - predstavnikov 
lokalnih interesov bodo v sredo, 23. novembra 2022.

Splosne volitve clanov drzavnega sveta - predstavni
kov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov 
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov 
negospodarskih dejavnosti, bodo v cetrtek, 24. novembra 
2022.

Za dan razpisa splosnih volitev, s katerim zacnejo teci roki 
za volilna opravila, se steje cetrtek, 1. September 2022.

IV
Za izvedbo volitev clanov drzavnega sveta v interesnih 

organizacijah skrbi Drzavna volilna komisija, za izvedbo volitev 
clanov drzavnega sveta v lokalnih skupnostih pa volilne komi- 
sije volilnih enot in Drzavna volilna komisija.

St. 004-03/22-11/2
Ljubljana, dne 20. julija 2022

Mag. Urska Klakocar Zupancic 
predsednica 

Drzavnega zbora 
Republike Slovenije

2458. Razpis rednih volitev v obcinske svete 
in rednih volitev zupanov

2457. Razpis splosnih volitev v drzavni svet

Na podlagi prvega odstavka 5. clena Zakona o drzavnem 
svetu (Uradni list RS, st. 100/05 - uradno precisceno besedilo, 
95/09 — odI. US, 21/13 — ZFDO-F in 81/18-odl. US)

RAZPIS UJ EM 
splosne volitve v drzavni svet

Razpisujem splosne volitve v drzavni svet.

Na podlagi prvega odstavka 26. clena in drugega od
stavka 104. clena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 - odi. US)

RAZPlSU J EM 
redne volitve v obcinske svete 

in redne volitve zupanov

1
Razpisujem redne volitve v obcinske svete in redne vo

litve zupanov.

II
Redne volitve v obcinske svete in redne volitve zupanov 

se opravijo v nedeijo, 20. novembra 2022.
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