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- predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov
krajevnih skupnosti

II. OBRAVNAVA
PREDLOG ODLOKA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE OBČINSKEGA SVETA
IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

I.

UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka
S predlogom odloka se v enotnem aktu določijo volilne enote ne samo za volitve članov
občinskega sveta, temveč tudi za volitve članov svetov krajevnih skupnosti.
2. Cilji in načela odloka
S sprejemom odloka zasledujemo ureditev volilnih enot z enim aktom.
3. Ocena finančnih in drugih posledic
Sprejem odloka nima finančnih posledic za proračun občine.
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II.
BESEDILO ČLENOV
Na podlagi 22. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter tretjega odstavka 15. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec
na _____ redni seji, dne _________, sprejel
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in svetov krajevnih
skupnosti
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Logatec (v
nadaljevanju: občinski svet) in članov svetov krajevnih skupnosti ter določa število članov, ki
se volijo v posamezni volilni enoti.
2. člen
(1) Občinski svet šteje 21 članov. Za volitve v občinski svet se določijo 3 volilne enote, in
sicer:
- volilna enota št. 1 – zajema območje Krajevne skupnosti Naklo, v kateri se voli 11 članov
občinskega sveta;
- volilna enota št. 2 – zajema območji Krajevne skupnosti Tabor in Krajevne skupnosti
Laze - Jakovica, v kateri se voli 5 članov občinskega sveta;
- volilna enota št. 3 – zajema območja Krajevne skupnosti Rovte, Krajevne skupnosti
Hotedršica, Krajevne skupnosti Trate, Krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh Kraljev in
Krajevne skupnosti Log - Zaplana, v kateri se voli 5 članov občinskega sveta.
3. člen
(1) Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določi ena volilna enota na posamezno
krajevno skupnost.
(2) Svet Krajevne skupnosti Naklo šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki obsega
območje Krajevne skupnosti Naklo.
(3) Svet Krajevne skupnosti Tabor šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki obsega
območje Krajevne skupnosti Tabor.
(4) Svet Krajevne skupnosti Rovte šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki obsega
območje Krajevne skupnosti Rovte.
(5) Svet Krajevne skupnosti Hotedršica šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki obsega
območje Krajevne skupnosti Hotedršica.
(6) Svet Krajevne skupnosti Laze - Jakovica šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki
obsega območje Krajevne skupnosti Laze - Jakovica.
(7) Svet Krajevne skupnosti Trate šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki obsega
območje Krajevne skupnosti Trate.
(8) Svet Krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh Kraljev šteje 7 članov, ki se jih voli v volilni enoti,
ki obsega območje Krajevne skupnosti Vrh Svetih Treh Kraljev.
(9) Svet Krajevne skupnosti Log - Zaplana šteje 5 članov, ki se jih voli v volilni enoti, ki
obsega območje Krajevne skupnosti Log – Zaplana.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski
svet Občine Logatec (Logaške novice, št.4/02) in Sklep o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti Občine Logatec (Uradni list RS, št. 67/98).
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5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.

Št. : 007-16/2015-1
Logatec, dne
Berto Menard
ŽUPAN
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III.
OBRAZLOŽITEV:
Besedilo predloga odloka je bilo obravnavano v 1. obravnavi, kjer ni bilo predlaganih nobenih
sprememb, zato se vlaga odlok v II. obravnavo v enakem besedilu.
S predlogom odloka se določijo volilne enote za volitve članov občinskega sveta in svetov
krajevnih skupnosti. Lokalne volitve ureja Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju: ZLV). V okviru rednih lokalnih
volitev potekajo volitve za župana, za člane občinskega sveta in za člane svetov krajevnih
skupnosti. Za volitve za župana se območje celotne občine šteje za 1 volilno enoto. Za
volitve članov občinskega sveta je območje občine razdeljene na 3 volilne enote, kot to
določa Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski svet Občine Logatec (Logaške
novice, št. 4/02), in so s predlogom odloka v celoti ohranjene. Odlok ne določa več sedežev
volilnih enot, saj občinska volilna komisija ne imenuje posebnih volilnih komisij za
posamezno volilno enoto, temveč to delo v celoti opravlja občinska volilna komisija sama.
Ravno tako se ne prenaša določba o določitvi volišč, saj gre za zakonsko materijo, kar
pomeni, da občinska volilna komisija določi volišča na podlagi določb ZLV in pri tem sodeluje
z Geodetsko upravo RS, ki vodi evidenco tako republiških kot tudi lokalnih volišč. S
sprejetjem odloka bi se posledično vnesla še določba o volilnih enotah krajevnih skupnosti,
kar pomeni, da je območje vsake krajevne skupnosti ena volilna enota za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti.

Iz ZLV:
»3. Volilne enote
19. člen
Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini oblikujejo volilne enote.
Če občinski svet ne šteje več kot sedem članov, se lahko vsi člani občinskega sveta volijo v
občini kot eni volilni enoti.
20. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako
število prebivalcev.
Če je območje občine razdeljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, obsega volilna
enota območje ene ali več takih skupnosti ali dela take skupnosti.
Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz prejšnjega odstavka, obsega volilna enota
območje enega ali več naselij ali dela naselja.
21. člen
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Pri večinskih volitvah se v vsaki volilni enoti voli en član občinskega sveta. Če je to smotrno
zaradi oblikovanja volilnih enot, se lahko v volilni enoti voli tudi več članov občinskega sveta,
vendar ne več kot trije.
22. člen
Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini lahko oblikujejo volilne enote.
Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20. členom tega zakona in
tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta.
Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto šteje območje občine.
23. člen
Volilna enota za volitve članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti ter volilna enota za volitve članov občinskega sveta –
predstavnikov romske skupnosti je območje občine.
IV. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ČETRTNIH SKUPNOSTI
109. člen
Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot
delov občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v
občinski svet.
Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške
oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev.
Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni
datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi
evidenco volilne pravice.
Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne
skupnosti po postopku, določenem v 51. členu tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo
sodelovati člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
Volilne enote določi organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev
števila članov organa ožjega dela skupnosti.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev
posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma
četrtni skupnosti.«
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