Številka: 040-2/2017-3
Datum: 6. 4. 2017

»Predlog«

STALIŠČE
Državna volilna komisija je glede načina izvedbe 69. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US), ki se nanaša na predčasno
glasovanje na volitvah in referendumih, na 2. seji 6.4. 2017

sprejela:
1. Predčasno glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne
komisije oziroma upravne enote ali njene izpostave razen na območju 2. okrajne
volilne komisije 1. volilne enote, kjer se volišče za predčasno glasovanje določi v
stavbi Občine Bled, kjer se nahaja krajevni urad Bled, na naslovu Cesta svobode
13, Bled.
2. To stališče se pri izvedbi volitev in referendumov začne uporabljati od dneva
sprejema.

OBRAZLOŽITEV
A.
1. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 –
odločba US – v nadaljevanju ZVDZ) v 69. členu določa, da volivci, ki so na dan glasovanja
odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja
in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču
na sedežu okrajne volilne komisije.
2. V praksi nekatera volišča za predčasno glasovanje niso na območju okraja in so volivcem
volilnega okraja precej oddaljena.

B.
3. Okrajne volilne komisije, ki volišča za predčasno glasovanje nimajo na območju okraja oz.
so nekaterim volivcem precej oddaljena, je Služba državne volilne komisije pozvala, da
preučijo možnosti predčasnega glasovanja na območju okraja, in sicer na sedežu krajevnega
urada. Okrajne volilne komisije so pri oblikovanju mnenja upoštevale cilj, da je volišče za
predčasno glasovanje čim bolj dostopno volivcem volilnega okraja.
4. Na podlagi prejetih mnenj okrajnih volilnih komisij predlagamo, da se na območju 1. volilne
enote, 2. volilnega okraja vzpostavi predčasno volišče na območju okraja, in sicer v prostorih
Občine Bled, kjer se nahaja Krajevni urad Bled, na naslovu Cesta svobode 13, Bled.
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4. Predlog stališča nima finančnih posledic.

C.
10. Državna volilna komisija je sprejela to stališče na podlagi četrtega odstavka 37. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba
US) in 43. člena Poslovnika Državne volilne komisije (Uradni list RS, št. 18/13) v sestavi:
predsednik
Anton
Gašper
Frantar
ter
člani
…………………………………………………………………………… . Sklep je sprejela
……………

Anton Gašper Frantar
Predsednik
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