OBČINSKI SVET
4. izredna seja
17. oktober 2012

0

KAZALO

1.
2.
3.
4.

vsebina
Kazalo vsebine
Vabilo za 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bled;
Kazalo vabil za delovna telesa;
Vabilo na sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
Sprejem dnevnega reda 4. izredne seje;
Potrditev sporazuma o zaključku arbitražnega postopka s koncesionarjem
WTE Wassertechnik GmbH;
Kadrovske zadeve:
a) Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS;
b) Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS;
Razno.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Številka: 034-5/2012-2
Datum: 9-oktober-2012

V skladu z 20. členom Statuta Občine Bled – UPB (Ur. list RS, št. 67/2009)
in 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/2009 –
UPB in 78/2009) sklicujem

4. izredno sejo Občinskega sveta
Občine Bled
ki bo v sredo, 17. oktobra 2012, ob 19.00
v prostorih

Športne dvorane na Bledu
(konferenčna soba - vhod iz Olimpijskega trga).
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

stran:

Sprejem dnevnega reda 4. izredne seje;
Potrditev sporazuma o zaključku arbitražnega postopka s koncesionarjem
WTE Wassertechnik GmbH;
Kadrovske zadeve:
a) Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS;
b) Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS;
Razno.

Gradivo je dostopno na spletnih straneh občine (http://obcina.bled.si).
Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Vabilo poslano:
− članom Občinskega sveta (z gradivom)
− članom delovnih teles občinskega sveta (z gradivom)
− direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu (z gradivom)
− predsedniku in članom Nadzornega odbora Občine Bled (z gradivom)
− predsednikom Krajevnih skupnosti v Občini Bled (z gradivom)
− načelnici UE Radovljica mag. Maji Antonič (z gradivom)
− novinarjem
− poročevalcem k posameznim točkam dnevnega reda
− Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled (z gradivom)
− arhiv, tu
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

Vabila za
seje delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled

datum seje:
četrtek,
11.
oktober
2012
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
ob
18.
uri,
zg.
sejna
(I. nadstropje)
imenovanja
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 032-7/2010-26
Datum: 9-oktober -2012
V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 –
UPB in 78/09), sklicujem

10. sejo Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja,
ki bo v četrtek, 11. oktobra 2012, ob 18.00 uri,
v sejni sobi Občine Bled (I. nadstropje).

Za sejo predlagam naslednji
1.
2.
3.

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje komisije, z dne 29.8.2012;
Kadrovske zadeve:
a) Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS;
b) Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS;
Razno.

stran:
6-9
16-25
26-27
/

V primeru, da se seje ne boste udeležili prosimo, da nam sporočite na telefon: 04/575-01-18.

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.

Vabljeni:
- Člani Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja: predsednik Janez Petkoš,
podpredsednik Anton Mežan in člani Davorina Pirc, Jana Špec in Miran Vovk
- arhiv - tu
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Datum: 29.8.2012
Zapisnik
9. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 29.
avgusta 2012, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Bled, I. nadstropje.
Prisotni:
predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan in članici: Davorina
Pirc in Jana Špec
Opravičeno odsoten: Miran Vovk
Ostali prisotni: Andrej Eržen, kabinet Župana
Sejo je vodil predsednik komisije, Janez Petkoš (DeSUS), ugotovil sklepčnost komisije glede
na prisotnost večine članov, uvodoma prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je bil predlagan
s sklicem seje. Anton Mežan je predlagal dopolnitev 4. točke in sicer z imenovanjem v
delovna telesa občinskega sveta in sveta Zavoda za kulturo Bled.
Komisija soglasno sprejme
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 27.2.2012;
2. Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Višje strokovne šole za gostinstvo
in turizem Bled;
3. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled;
4. Ugotovitev prenehanja mandata svetnika in prehoda mandata na naslednjega
kandidata
Razrešitev in imenovanje članov delovnih teles
5. Razno

Točka 1:

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje komisije, z dne 27.2.2012

Pripomb in razprave na zapisnik ni bilo, zato so člani komisije na predlog predsednika
soglasno sprejeli
SKLEP 1/9:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme zapisnik 8. redne seje
z dne 27.2.2012.
Točka 2:
Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorja Višje strokovne šole za
gostinstvo in turizem Bled
Člani komisije so mnenja, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje, zato
predlagajo občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k predlaganim kandidatom. Članica
Špec pove, da se v izogib morebitnemu konfliktu interesov vzdrži glasovanja.
Na predlog predsednika so člani komisije z 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM (Špec) sprejeli
SKLEP 2/9
Komisije poda pozitivno mnenje k predlaganim kandidatom za direktorja Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.
Komisija predlaga, da občinski svet poda pozitivno mnenje k kandidatom in sicer za:
- Mag. Tadejo Krašna;
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-

Mag. Petra Mihelčiča in
Dr. Ota Težak.

Točka 3:

Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo Bled

Predsednik komisije pove, da je na razpis za direktorja zavoda prišla ena ponudba in sicer
od dosedanjega direktorja g. Završnika, ter da so ga člani sveta Zavoda na 25. seji sveta
Zavoda, dne 24.7.2012 imenovali za novo petletno obdobje. Ker mora po spremembi Odloka
k imenovanju podati soglasje občinski svet, predlaga, da komisija predlaga občinskemu
svetu, da poda soglasje k imenovanju.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli
SKLEP 3/9
Komisija soglaša z imenovanjem Matjaža Završnika za direktorja Zavoda za kulturo
Bled za mandatno obdobje 5 let.
Komisija predlaga, da občinski svet poda soglasje k sklepu z dne 24.7.2012 o
imenovanju Matjaža Završnika za direktorja Zavoda za kulturo Bled za mandatno
obdobje 5 let.
Točka 4:
a)Ugotovitev prenehanja mandata svetnika in prehoda mandata na
naslednjega kandidata
b)Razrešitev in imenovanje članov delovnih teles
c)razrešitev in imenovanje člana sveta Zavoda za kulturo Bled
g. Petkoš pove, da je občinska volilna komisija zaradi smrti svetnika Mužana ugotovila
prenehanje njegovega mandata in sočasno ugotovila, da je mandat do prenehanja mandata
tega sklica občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata , ki je podal soglasje, to je g.
Pogačar Peter.
Mežan predlaga, da komisija predlaga občinskemu svetu tudi, da se v odboru za družbene
dejavnosti Karmen Kovač predlaga za predsednico odbora, Antona Mežana pa za člana.
Prav tako se za člana Sveta zavoda za Kulturo predlaga g. Iztoka Oražma.
Na predlog predsednika so člani komisije soglasno sprejeli:
SKLEP 4a/9:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme ugotovitveni sklep, da je občinskemu svetniku
Radovanu Mužanu, Ribno, Izletniška ul. 42, mandat člana občinskega sveta
prenehal iz razloga smrti po 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10).
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu Občine Bled, da sprejme sklep, da mandat člana občinskega svetnika Občine
Bled za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne
liste Lista Tonija Mežana – Zeleni Evrope, ki je sprejel funkcijo občinskega
svetnika. Občinski svet Občine Bled potrdi mandat novemu članu občinskega
sveta, Petru Pogačarju, s stalnim prebivališčem Zasip, Muže 1, Bled. Peter Pogačar
je dne 21.8.2012 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine
Bled.
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SKLEP 4b/9:
Komisija soglaša z ugotovitvijo prenehanja članstva in funkcije predsednika v Odboru
za družbene dejavnosti Radoslavu Mužanu.
Komisija soglaša z razrešitvijo članice Odbora za družbene dejavnosti Karmen Kovač
in da se za predsednico Odbora za družbene dejavnosti imenuje Karmen Kovač.
Komisija soglaša, da se za člana odbora za družbene dejavnosti imenuje Antona
Mežan.
Komisija predlaga, da občinski svet sprejme sledeče sklepe:
Občinski svet Občine Bled ugotavlja prenehanje članstva in funkcije predsednika
Radoslava Mužana, v Odboru za družbene dejavnosti.
Občinski svet občine Bled v odboru za družbene dejavnosti razreši članico Karmen
Kovač.
Občinski svet Občine Bled za predsednico Odbora za družbene dejavnosti imenuje
Karmen Kovač.
Občinski svet občine Bled za člana v Odboru za družbene dejavnosti imenuje Antona
Mežana.
SKLEP 4c/9:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga ugotovitev
prenehanja mandata člana sveta Zavoda za kulturo Bled g. Radoslava Mužana in
soglaša k imenovanju g. Iztoka Oražma za člana sveta Zavoda za kulturo Bled.
KMVVI predlaga občinskemu svetu Občine Bled, da ugotovi prenehanje mandata
zaradi smrti člana sveta Zavoda za kulturo Bled, g. Radoslava Mužana in za čas do
izteka mandata sestave sveta imenuje g. Iztoka Oražma, Rožna ul. 20a, Bled za člana
sveta Zavoda za kulturo Bled.
Točka 5:

Razno

Pod točko razno Anton Mežan članom odbora razdeli osnutek novega pravilnika o občinskih
priznanjih in prosi da se člani do 20.9.2012 opredelijo do vsebine.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Zapisal:
Andrej Eržen

Predsednik KMVVI
Janez Petkoš, univ. dipl. inž. gozd.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

1)
Sprejem dnevnega reda 4. izredne seje Občinskega sveta
Občine Bled z dne 17. 10. 2012

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled sprejme dnevni red 4. izredne seje Občinskega
sveta Občine Bled z dne 17. 10. 2012.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

2)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi pošiljam v
obravnavo in sprejem:

Potrditev sporazuma o zaključku arbitražnega postopka s
koncesionarjem WTE Wassertechnik GmbH
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval doc. dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna
Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled potrdi Sporazum o zaključku arbitražnega postopka s
koncesionarjem WTE Wassertechnik GmbH.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Koncedenta:

1. Občina Bled, Cestasvobode 13, SI-4260 BLED, kijozastopažupan Janez
Fajfar
2.
ObčinaGorje,
ZgornjeGorje6b,
kijozastopažupan Peter Torkar

SI-4247

ZGORNJE

GORJE,

in
Koncesionar:

WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136 Essen,
Nemčija,kijozastopaprokuristdružbe WTE Betriebsgesellschaft mbH,
Bengt - Ivo Martens

so dogovorili in sklenili naslednji

SPORAZUM
Za zaključek vseh sporov, ki so predmet arbitražnega postopka med Občino Bled in Gorje
(koncendent) ter podjetjem WTE WassertechnikGmbH (koncesionar) sprejmejo stranke v
mediacijskem postopku naslednji skupni dogovor:
I.
Med strankami mediacijskega postopka so bila odprta naslednja sporna vprašanja:
1. Pogodbena kazen
2. Stroški refinanciranja
3. Poskusno obratovanje
4. Investicijski ukrepi
4.1 Dotok in iztok iz čistilne naprave
4.2 Dokumentacija načrtovanja
4.3 EBRD sredstva
4.4 Predhodni stroški
4.5 Ekotakse/odškodnine
4.6 Dehidracija blata in delni stroški izgradnje dovozne ceste
5. Računi, povračila

II.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo za naslednje sporazumne rešitve spornih vprašanj, ki so
našteta v I. točki tega dogovora:
II/1.
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Koncesionar prevzame na svoje stroške gradbena dela za gradnjo kanala v Občini Bled in v Občini
Gorje v skupni višini 322.115,45 EUR. Delitev navedenih stroškov med koncedentoma izhaja iz
njunega dogovora z dne 28. 9. 2009, in sicer v višini 250.927,94 EUR za Občino Bled ter 71.187,51
EUR za Občino Gorje. Zneska se pobotata z obveznostmi, ki jih imata koncedenta iz naslova
gradenj kanalizacijskega omrežja do koncesionarja.
II/2.
Koncesionar se v celoti odpoveduje plačilu variabilnih in fiksnih obratovalnih stroškov za čistilno
napravo, zajetih v računih št. 43-2006/2007, 44-2006/2007, 50-2006/2007, 58-2006/2007, 652006/2007, kar skupaj znaša 257.869,86 EUR bruto. Kapitalski stroški, ki so navedeni v teh računih
in sicer v skupnem znesku 170.029,74 EUR bruto (ki pomenijo delno odplačilo glavnice kredita), so
vključeni v kredit za reprogramiranje.
II/3.
Obveznosti, ki jih Občina Bled in Občina Gorje dolgujeta koncesionarju na dan 30.6.2012, znašajo
skupaj 1.133.147,44 EUR. K temu se prištejejo tudi kapitalski stroški v znesku 170.029,74 EUR.
Skupni znesek obveznosti na dan 30.6.2012 v znesku 1.303.177,18 EUR si občini razdelita tako, da
plača Občina Bled znesek 1.037.210,58 EUR in Občina Gorje znesek 265.966,60 EUR, obe vključno
z vsemi stroški, ki izhajajo iz poplačila tega zneska ali se navezujejo na poplačilo tega zneska.
Podrobni roki in način poplačila se med strankami lahko določijo z dodatnim dogovorom.
III.
Koncedenta se zavežeta redno in v pogodbenih ter zakonskih rokih poravnati vse zapadle
obveznosti napram koncesionarju.
IV.

S
sklenitvijotegasporazuma
so
medstrankamirazrešenavsaspornavprašanja,
ki
so
navedenapodtočko I in so se obravnavala v postopkumediacije. Stranke se sporazumejo, da
setasporazum o rešitvisporasestavi v oblikiizvršljiveporavnavepredizbranimarbitrom.
VsebinotegasporazumastapotrdilaobčinskisvetObčineBled
občinskisvetObčineGorje na svojisejidne17.10.2012.

na

svojisejidne17.10.2012

in

V.

Stroške mediacijskega postopka si stranke delijo v skladu z dogovorom z dne 22. 10. 2009, točka
7.2, pri čemer od dela, ki odpade na občini, plača Občina Bled 77,9% in Občina Gorje 22,1%.

14

VI.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je nična, kar velja tudi za ta sporazum.
Predsklenitvijosporazuma je bilapredanavsadokumentacijo in dokazi, ki so predvidenipoZakonu o
preprečevanjukorupcije (Uradnilist RS, št. 2/2004, št. 92/2005 Skl.US: U-I-263-056, 97/2005 Odl.US:
U-I-163/05-36, 100/2005 Skl.US:
U-I-296/05, 20/2006-ZNOJF1, 33/2007 Odl.US: U-I-57/06-28), da ne obstojijoomejitvepotemzakonu.

Za koncedenta:
1. Občina Bled: župan Janez Fajfar
2. Občina Gorje: župan Peter Torkar
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Občina Bled
OBČINSKI SVET

3a)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi pošiljam v
obravnavo in sprejem:

Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Janez Petkoš.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled je na tajnem glasovanju za izvolitev elektorjev za volitve
člana Državnega sveta izvolil naslednja elektorja:
1. __________________________________
2. __________________________________

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB), Odloka o razpisu splošnih
volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) in Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozvala vse člane Občinskega sveta Občine Bled, da
pošljejo svoje predloge za:
1. kandidate za elektorje in
2. kandidate za člana državnega sveta .
Na KVIAZ so prispeli trije predlogi za elektorje in sicer predlagani so bili (po vrstnem redu prispetja):
1. Janez Brence, Cesta v Vintgar 9, Bled
2. Jana Špec, Levstika 10, Zasip
3. Karmen Kovač, Koritno 5a, Bled
Člani komisije so ugotovili, da je kandidatura za elektorja g. Brenceta nepravilna, saj v nasprotju s 4.
členom Pravil ni vložena s strani vsaj 3 svetnikov. Prav tako je kandidatura za elektorja s strani za
go. Kovač prišla prepozno.
Člani komisije so se strinjali, da v skladu s 6. členom pravilnika kot drugega kandidata za elektorja
predlagajo g. Janeza Petkoša, Rečiška c.8a, Bled.
Skladno s pravili (7. člen), ki so jih prejeli vsi svetniki KVIAZ sestavi seznam predlaganih kandidatov
po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.
Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (Š) se tako glasi:
1. Jana Špec, Levstikova 10, Bled
2. Janez Petkoš, Rečiška c.8a, Bled
Glede na dejstvo, da je komisija prejela zgolj eno soglasje za kandidaturo za člana državnega sveta,
komisija predlaga, da se na občinskem svetu glasuje o predlagani kandidaturi in sicer:
1. Stevo Ščavničar, Cesta 1. Maja 46, Jesenice
Člani Komisije v skladu s 6. členom Pravil za člana državnega sveta predlagajo g. Steva
Ščavničarja.
Na seji občinskega sveta bo skladno s pravili izvedeno tajno glasovanje, na katerem bodo svetniki
določili 2 elektorja za volitve v državni svet in enega kandidata za člana državnega sveta.
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Priložena dokumentacije je bila posredovana svetnikom po elektronski pošti dne 2.10.2012.
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Občina Bled
OBČINSKI SVET
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Številka: 002-1/2012-1
Datum: 2. 10. 2012

OBČINSKI SVET
OBČINE BLED

ZADEVA: Predlog kandidatov za elektorje in za člana državnega sveta
Na podlagi Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8.
2012), 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB1) in na podlagi
Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta
pozivam
vse člane Občinskega sveta Občine Bled, da pošljejo svoje predloge za:
3. kandidate za elektorje in
4. kandidate za člana državnega sveta.
Za lažje razumevanje Vam v prilogi pošiljam:
1. pravila, ki jih je sprejel občinski svet 2. oktobra 1997 ter
2. odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet.
Na podlagi 6. člena pravil morate predloge kandidatov skaj s soglasjem kandidata, poslati
najkasneje do torka, 9. Oktobra 2012 do 17.00 ure na naslov:
Naslov:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Bled
Cesta svobode 13
4260 Bled.
S spoštovanjem,
Janez Petkoš, l.r.
Predsednik komisije
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DRŽAVNI ZBOR
2578. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdajam

ODLOK
o razpisu splošnih volitev v državni svet
I
Razpisujem splošne volitve v državni svet.
II
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 21. novembra 2012.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov,
obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012.
III
Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 10. september 2012.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.
Št. 004-03/12-9/1
Ljubljana, dne 20. avgusta 2012

dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
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Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 2. alinee 20. člena
statuta občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95), je občinski svet občine Bled na 23. seji dne 2. oktobra
1997 sprejel
PRAVILA
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov občine Bled v volilno telo 10. volilne enote za
izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet Občine Bled v
volilno telo za volitve člana državnega sveta 3 predstavnike (v nadaljevanju elektorje) ter lahko
določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oz. predlaganje kandidatov za
člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Predloge kandidatov za elektorje z osebnimi podatki lahko posreduje skupina najmanj treh članov
sveta komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje v 15 dneh od dneva,
določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov za elektorje, kolikor se jih voli.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6.člen
V kolikor komisija v predpisanem roku ne prejme predlogov kandidatov za elektorje oziroma za člana
državnega sveta, lahko kandidate določi sama.
7. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sestavi seznam predlaganih kandidatov po
abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom, in ga v roku
treh dni pošlje predsedniku občinskega sveta.
8. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, kot ga je določila komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

9. člen
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred
največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
10. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami.
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11. člen
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred
imenom kandidata, za katerega želi glasovati.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
12. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta pri
glasovanju prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi oz. o določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji
občinskega sveta.
13. člen
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen predsednik občinskega sveta, se za
predstavnika kandidature določi eden izmed članov občinskega sveta.
14. člen
Sekretar občinskega sveta mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni
komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi
prilogami.
15. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretinsko večino
navzočih članov občinskega sveta.
16. člen
Ta pravila prično veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne
volitve 26. novembra 1997.
Bled, dne 2. oktobra 1997
Predsednik občinskega sveta:
Franc Pelko
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ZAPISNIK
10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek 11.10.2012
ob 18.00 uri v stavbi Občine Bled
Prisotni: predsednik Janez Petkoš, podpredsednik Anton Mežan, člana Davorina Pirc in Miran Vovk
(prišel pri točki Razno),
Opravičeno odsotna: /Jana ŠPec
Ostali prisotni: zapisnikar Andrej Eržen
Sejo je vodil predsednik komisije g. Janez Petkoš, ugotovil je sklepčnost komisije in predlagal,
naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje komisije, z dne 29.8.2012;
2. Kadrovske zadeve:
a. Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS
b. Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS
3. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1
Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje komisije, z dne 29.8.2012;
Člani komisije niso imeli nobenih pripomb na zapisnik, zato so soglasno sprejeli naslednji
sklep:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne
29.8.2012.
Ad 2
Kadrovske zadeve:
a. Izvolitev elektorjev za volitve člana Državnega sveta RS
b. Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS
Uvodoma k tej točki je Andrej Eržen podal pojasnila glede postopka in rokovnika za volitve v državni
svet ter predstavila prispele kandidature za elektorje in člana DS.
Na KVIAZ so prispeli trije predlogi za elektorje in sicer predlagani so bili (po vrstnem redu prispetja):
4. Janez Brence, Cesta v Vintgar 9, Bled
5. Jana Špec, Levstika 10, Zasip
6. Karmen Kovač, Koritno 5a, Bled
Člani komisije so ugotovili, da je kandidatura za elektorja g. Brenceta nepravilna, saj v nasprotju s 4.
členom Pravil ni vložena s strani vsaj 3 svetnikov. Prav tako je kandidatura za elektorja s strani za
go. Kovač prišla prepozno.
Člani komisije so se strinjali, da v skladu s 6. členom pravilnika kot drugega kandidata za elektorja
predlagajo g. Janeza Petkoša, Rečiška 8a, Bled.
Na KVIAZ je prispel eno soglasje za kandidata za člana državnega sveta in sicer:
2. Stevo Ščavničar, Cesta 1. Maja 46, Jesenice
Člani Komisije v skladu s 6. členom Pravil za člana državnega sveta predlagajo g. Steva
Ščavničarja.
Skladno s pravili (7. člen), ki so jih prejeli vsi svetniki KVIAZ sestavi seznam predlaganih kandidatov
po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.
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Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (Š) se tako glasi:
1. Jana Špec, Levstikova 10, Bled
2. Janez Petkoš, Rečiška c.8a, Bled
Glede na dejstvo, da je komisija prejela zgolj eno kandidaturo za člana državnega sveta, komisija
predlaga, da se na občinskem svetu glasuje o predlagani kandidaturi in sicer:
Stevo Ščavničar, Cesta 1. Maja 46, Jesenice.
Tako so člani KVIAZ sprejeli sledeči sklepe:
1. Seznam elektorjev glede na izžrebano črko (Š) se tako glasi:
1. Jana Špec, Levstikova 10, Bled
2. Janez Petkoš, Rečiška cesta 8a, Bled
2. Za kandidata za člana državnega sveta se glasuje o kandidaturi Steva Sčavničarja, Cesta
1. Maja 46, Jesenice.
Ad 3
Seji se pridruži g. Vovk. Pod razno se člani komisije strinjajo, da je potrebno Pravila novelirati in
uskladiti z veljavno zakonodajo. Prav tako bodo na naslednji seji obravnavali pravilnik o občinskih
priznanjih. .
Seja je bila zaključena ob 18.25 uri.
Zapisal: Andrej Eržen

Predsednik komisije:
Janez Petkoš

25

Občina Bled
OBČINSKI SVET

3b)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09), vam v prilogi pošiljam v
obravnavo in sprejem:

Določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Janez Petkoš.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Bled je na tajnem glasovanju za določitev kandidata za člana
Državnega sveta določil naslednjega kandidata:
_________________________________________

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije

26

Gradivo je enako kot pod točko 3a.
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