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Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682,
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17), prvega odstavka 19a. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno prečiščeno besedilo, 62/2016) je
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine MirenKostanjevica (Uradni list RS, št. 45/2010) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi:
»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 naselji Miren in Vrtoče.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»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 naselja Temnica, Lipa in Novelo.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM PREDLAGANIH SPREMEMB ODLOKA:
-

-

Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12, 68/17; v nadaljnjem besedilu ZLV),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE;
v nadaljnjem besedilu ZLS),
Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno prečiščeno
besedilo, 62/2016);
Poslovnik Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08,
71/14, 93/15 in 82/16, v nadaljnjem besedilu Poslovnik).

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA:
V skladu z drugim odst. 109. čl. ZLV se za volitve svetov krajevnih skupnosti (v nadaljnjem
besedilu KS) kot delov občine smiselno uporabljajo določbe ZLV, ki veljajo za večinske
volitve v občinski svet. Če svet KS ne šteje več kot sedem članov, se lahko vsi člani sveta
KS volijo v eni volilni enoti. Gre za izjemo splošnega pravila 19. čl. ZLV, po katerem se v
večinskem sistemu za volitve oblikujejo volilne enote. Zakon torej odločitev o tem, ali se bo
za volitve članov svetov KS oblikovalo več kot eno volilno enoto za območje KS, v celoti
prepušča Občinskemu svetu (peti odst. 109. čl. ZLV v povezavi s prvim odst. 19a. čl. ZLS).
Občinska volilna komisija (v nadaljnjem besedilu OVK) je dne 22. 11. 2018 pripravila Predlog
za združitev volilnih enot in določitev območja volišč v občini sorazmerno glede na število
prebivalcev, ki se prilaga. Občinskemu svetu predlagala, da:
1. poda soglasje za določitev dveh volišč v Biljah,
2. sprejme odlok, da se volitve v svet KS Miren opravijo kot v eni volilni enoti (ostaneta
pa dve volišči),
3. poda soglasje, da se na območju KS Temnica združita volišči v Temnici in Lipi ter da
se določi le eno volišče, v Temnici,
4. sprejme odlok, da se volitve v svet KS Temnica opravijo kot v eni volilni enoti.
Glede na to, da je za določitev volišč pristojna izključno OVK, Občinski svet ni pristojen
izdajati soglasja k njenemu predlogu (navedeno pod tč. 1 in 3), je pa vsekakor pomembno,
da je o namenih OVK seznanjen.
V skladu s trenutno veljavnim Odlokom o določitvi volilnih enot za volitve članov krajevnih
skupnosti Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 45/2010) imajo za volitve članov
sveta KS določeno:
- KS Bilje 1 volilno enoto,
- primerljivo velika KS Miren 2 volilni enoti,
- po številu prebivalcev precej manjša KS Temnica pa 3 volilne enote.
Navedena ureditev sicer ni v nasprotju z ZLV, saj kot rečeno, odločitev o številu volilnih enot
zakon prepušča odločitvi Občinskega sveta. Vsekakor pa je nenavadno, da se oblikujejo
razlike med načini izvolitve članov svetov KS. Ob tem je treba opozoriti, da je pri KS Opatje

selo in KS Sela na Krasu, ki prav tako štejeta vsaka po tri naselja, oblikovana le 1 volilna
enota.
V skladu z drugim odst. 76. čl. Statuta in drugim odst. 88. čl. Poslovnika je pred
obravnavanjem predmetnega odloka obvezna pridobitev mnenja posameznih KS, na katere
se sprememba nanaša. Zato smo pridobili tudi mnenji KS Miren in KS Temnica, ki se
prilagajo.
Predlagane spremembe je obravnavala tudi pristojna Statutarno-pravna komisija in odločila,
kot izhaja iz poročila seje komisije.
3. DRUGO:
V skladu z 41. čl. ZLV je določitev volišč v pristojnosti Občinske volilne komisije.
V skladu s predlagano spremembo odloka bo Občinska volilna komisija za naslednje lokalne
volitve:
- v kraju Bilje predlagala določitev 2 volišč (volitve se bodo opravile kot v 1 volilni
enoti);
- v po novem 1 volilni enoti Miren bosta ostali 2 volišči;
- na območju KS Temnica določila 1 volišče v Temnici (združitev volišč Lipe in
Temnice. Volitve se bodo opravile kot v 1 volilni enoti).
Z novo ureditvijo bodo volišča oblikovana na način, da bodo volilni odbori, kjer je to mogoče,
obremenjeni s približno enakim številom volilnih upravičencev.
4. PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o spremembah Odloka o
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine MirenKostanjevica.

Pripravila:
Andreja Slejko Merkun, Pravna služba

