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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet          PREDLOG 
         
Na podlagi 5. odst. 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/2007 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/2008), 1. odst. 19. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 
72/93, 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 79/2009) in 17. člena Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/2007) ter v skladu s sklepi krajevnih skupnosti Občine Miren-
Kostanjevica je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na      .  seji, dne                    sprejel 

 
 

ODLOK 
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti 

Občine Miren-Kostanjevica 
 
 

1. člen 
S tem odlokom se za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica določijo 
volilne enote v krajevnih skupnostih in število članov sveta, ki se volijo v posamezni volilni 
enoti. 

 
2. člen 

Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij 
oziroma delov krajevne skupnosti v svetu te krajevne skupnosti. 
 

 

3. člen 
Svet krajevne skupnosti Bilje šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bilje se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Bilje, ki obsega naselje Bilje. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 
Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu se določijo naslednje volilne 
enote: 
1. Volilna enota Kostanjevica na Krasu, ki obsega naselje Kostanjevica na Krasu. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 
Svet Krajevne skupnosti Miren šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Miren se določijo naslednje volilne enote: 
 1.  Volilna enota Miren, ki obsega naselje Miren od hiš. št. 001 do hiš. št. 140 in hiš. št. 142, 

142/a,b,c. 
Volijo se štirje (4) člani sveta krajevne skupnosti. 

 
2. Volilna enota Miren-Vrtoče, ki obsega naselje Miren hiš. št. 141, 142/d,e in od hiš. št. 143 

do hiš. št. 271 ter naselje Vrtoče. 
Volijo se trije (3) člani sveta krajevne skupnosti. 
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Svet Krajevne skupnosti Opatje selo šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Opatje selo se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Opatje selo, ki obsega naselja Lokvica, Nova vas in Opatje selo. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 
Svet Krajevne skupnosti Orehovlje šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Orehovlje se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Orehovlje, ki obsega naselje Orehovlje. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 
Svet Krajevne skupnosti Sela na Krasu šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sela na Krasu se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Sela na Krasu, ki obsega naselja Hudi Log, Korita na Krasu in Sela na Krasu. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 
Svet Krajevne skupnosti Temnica šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Temnica se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Temnica, ki obsega naselje Temnica. 

Volijo se trije (3) člani sveta krajevne skupnosti. 
 

2. Volilna enota Lipa, ki obsega naselje Lipa. 
Volita se dva (2) člana sveta krajevne skupnosti. 
 

3. Volilna enota Novelo, ki obsega naselje Novelo.  
Volita se dva (2) člana sveta krajevne skupnosti. 

 
Svet Krajevne skupnosti Vojščica šteje 7 članov. 
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Vojščica se določijo naslednje volilne enote: 
1. Volilna enota Vojščica, ki obsega naselje Vojščica. 

Voli se sedem (7) članov sveta krajevne skupnosti. 
 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-0013/2010-2 
Datum: 18. 05. 2010   
 

                             OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
                          župan Zlatko-Martin Marušič    
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Obrazložitev: 
Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine 
Miren-Kostanjevica je na svoji 21. seji dne 14. 05. 2010 obravnavala statutarno-pravna komisija 
in sprejela stališče, da ga posreduje v sprejem občinskemu svetu. 
Da se bodo letošnje lokalne volitve izvedle skladno z veljavno zakonodajo, mora občinski svet 
sprejeti odlok, s katerim bo določil volilne enote za volitve članov svetov krajevnih skupnosti 
Občine Miren-Kostanjevica (5. odst. 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 72/93, 
94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 45/2008) v zvezi s 1. odst. 19. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 79/2009). 
V predlogu navedenega odloka so volilne enote določene v skladu s sklepi krajevnih skupnosti, 
objavljenimi v Uradnih objavah časopisa OKO št. 23/2002, razen sklepom Krajevne skupnosti 
Miren, ker je ta volilne enote za volitve članov v svet krajevne skupnosti določal preden se je iz 
Krajevne skupnosti Miren izločilo naselje Orehovlje. 
Glede na to, da bo Orehovlje z iztekom mandata sedanjega sveta Krajevne skupnosti Miren, ki 
šteje 9 članov, začelo delovati kot samostojna krajevna skupnost, je bilo potrebno v predlogu 
odloka na novo določiti volilne enote za volitve v svet Krajevne skupnosti Miren in v svet 
Krajevne skupnosti Orehovlje, ki bosta imela vsak po 7 članov. Svet Krajevne skupnosti Miren 
je na seji dne 06. 04. 2010 sprejel sklep, s katerim je predlagal, da se za volitve sedmih članov 
sveta Krajevne skupnosti Miren določita 2 volilni enoti in sicer:  

1. Volilna enota Miren, ki obsega naselje Miren od hiš. št. 001 do hiš. št. 140 in hiš. št. 142, 
142/a,b,c, v kateri se volijo štirje (4) člani sveta krajevne skupnosti   (842 prebivalcev) in 

2. Volilna enota Miren-Vrtoče, ki obsega naselje Miren hiš. št. 141, 142/d,e in od hiš. št. 
143 do hiš. št. 271 ter naselje Vrtoče, v kateri se volijo trije (3) člani sveta krajevne 
skupnosti   (717 prebivalcev). 

Novo nastala Krajevna skupnost Orehovlje obsega samo eno naselje-Orehovlje, zato se za 
volitve sedmih članov sveta te krajevne skupnosti določi ena volilna enota.  
                                             


