
                       
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  
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10) 
 

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

Sprejem predloga Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno 
telo za volitve članov državnega sveta in za določitev kandidata za 
člana državnega sveta 
 
 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval Andrej Eržen, višji svetovalec za 
pravne zadeve. 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik za izvolitev predstavnikov v 
volilno telo za volitve članov državnega sveta in za določitev kandidata za 
člana državnega sveta. 
 
 
 
 
 
 

Župan Občine Bled 
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

prof. geografije 
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Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, ŠT. 100/2005 – UPB1 
in 95/11 Odločba US), je občinski svet občine Bled na svoji …. redni seji dne ……..sprejel  

 
Pravilnik za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta in 

za določitev kandidata za člana državnega sveta 
 

1.  člen 
S tem pravilnikom se ureja postopek izvolitve predstavnikov občine Bled v volilno telo 10. 
volilne enote, ki obsega območje: Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, 
Žirovnica in Gorje, 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 dva predstavnika (v nadaljevanju elektorja) ter 
lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.  
 

3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev enega elektorja ter 
predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.  
 

4. člen 
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta in Komisija občinskega 
sveta za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in (v nadaljevanju: komisija) izmed 
volivcev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Bled. 
Član občinskega sveta lahko predlaga največ enega kandidata. K predlogu mora obvezno 
priložiti tudi soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo.  
 

5. člen 
Kandidata za člana Državnega sveta lahko predlaga vsak član občinskega sveta in komisija.  
Predlagatelj lahko predlaga največ enega kandidata. K predlogu mora obvezno priložiti tudi 
soglasje kandidata, da sprejema kandidaturo.  
 

6. člen 
Predlagatelj z vsemi osebnimi podatki predlog posreduje Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja Občine Bled najpozneje v 20 dneh od dneva, določenega za izvedbo 
volilnih opravil v razpisu volitev.  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Bled sestavi seznam 
predlaganih kandidatov po abecednem redu priimkov kandidatov, začenši s črko, ki se določi 
z žrebom, in ga v roku treh dni pošlje Občinskemu svetu Občine Bled.  
 

7. člen 
Elektorja 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.  
 

8. člen 
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno 
številko pred največ enim kandidatom. Za elektorja je izvoljeni kandidat, ki je prejel največ 
glasov.  
 

9. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Glasuje se z 
glasovnicami.  
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Za tajno glasovanje volitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta ter za 
vsa ostala opravila v postopku izvolitve elektorjev oziroma v postopku določitve kandidata za 
člana državnega sveta, ki niso določena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09). 

 
10. 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.  
 

11. 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. določitvi žreb, ki se opravi takoj 
na seji občinskega sveta.  
 

12. člen 
V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen predstavnik občinskega sveta, 
se za predstavnika kandidature določi eden izmed članov občinskega sveta.  
 

13. člen 
Direktor občinske uprave mora najkasneje 30. dan pred dnem splošnih volitev članov 
državnega sveta predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljena elektorja ter kandidaturo 
za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.  

 
14. člen 

Ker ta pravilnik vsebuje določbe poslovniške narave, ga sprejema občinski svet z 
dvotretjinsko večino navzočih članov.  
 

15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v 
volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 
sveta Občine Bled z dne 2. oktobra 1997. 
 

16. člen 
 Ta pravilnik se objavi v uradnem gasilu občine in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
 
Številka:  
Bled, _____                                                                                     Janez Fajfar župan Občine 
Bled 
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OBRAZLOŽITEV : 
 
V skladu z Odlokom o volitvah v državni svet RS mora lokalna skupnost na podlagi rokovnika 
Državne volilne komisije v določenem roku sprejeti pravila za izvolitev predstavnikov v volilno 
telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
oz. izvesti postopke za volitve elektorjev in članov v državni svet. Ker so trenutno veljavna 
pravila še iz leta 1997 in so v nekaterih delih v neskladju s Statutom Občine Bled, 
poslovnikom o delu Občinskega sveta in tudi Zakonom o državnem svetu, se za izvedbo 
postopka mora sprejeti pravilnik, ki ga sprejme občinski svet Občine Bled.  
 
 

Pripravil: Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 

 


