
NEURADNI ČISTOPIS (Uradni list RS, št. 45/96, 69/98 in 56/08) 
 
Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni 

list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 
48/95) ter na podlagi sklepov svetov krajevnih skupnosti z območja Občine Cerkno, na seji 
dne 24. 7. 1996 in 22. 9. 1998 sprejel 

 
O D L O K 

    o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno 

 

1. člen 
 

Na volitvah v svete KS štejejo sveti naslednje število članov: 
– Svet KS Straža   sedem članov, 
– Svet KS Ravne-Zakriž  sedem članov, 
– Svet KS Cerkno   deset članov, 
– Svet KS Šebrelje   devet članov, 
– Svet KS Bukovo   osem članov, 
– Svet KS Otalež   devet članov, 
– Svet KS Orehek                             šest članov, 
– Svet KS Podlanišče                        osem članov, 
– Svet KS Gorje                         osem članov, 
– Svet KS Novaki                         sedem članov. 
 

2. člen 
 

Za volitve v svet KS Straža se oblikuje štiri volilne enote: 
– volilna enota št. 1 
 obsega območje naselja Straža, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje naselja Police, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje naselja Reka, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje naselja Jagršče, voli se en član sveta. 
 

3. člen 
 

Za volitve v svet KS Ravne-Zakriž se oblikuje tri volilne enote: 
– volilna enota št. l 
obsega območje naselja Ravne, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje naselja Zakriž, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje naselja Spodnje Ravne, voli se en član sveta. 
 

4. člen 
 

Za volitve v svet KS Cerkno se oblikuje šest volilnih enot: 
– volilna enota št. l 
obsega območje levega brega Cerknice, voli se tri člane sveta, 
 
 
 



– volilna enota št. 2 
obsega območje desnega brega Cerknice, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje naselja Poljane, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje naselja Labinje, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 5 
obsega območje naselja Čeplez, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 6 
obsega območje naselja Planina, voli se en član sveta. 
 

5. člen 
 

Za volitve v svet KS Šebrelje se oblikuje štiri volilne enote: 
– volilna enota št. l 
obsega območje Dolenje vasi, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje Srednje vasi, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 3 
– obsega območje Gorenje vasi, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje Šebreljskega vrha, voli se en član sveta. 
 

6. člen 
 

Za volitve v svet KS Bukovo se oblikuje tri volilne enote: 
– volilna enota št. l 
obsega območje naselja Zakojca, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje naselja Bukovo, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje zaselka Kojca, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje zaselka Žabže, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 5 
obsega območje zaselka Laharn, voli se en član sveta. 
 

7. člen 
 

Za volitve v svet KS Otalež se oblikuje pet volilnih enot:  
– volilna enota št. l 
obsega območje naselja Plužnje, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje naselja Lazec, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje naselja Otalež, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje naselja Jazne, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 5 
obsega območje naselja Travnik, voli se en član sveta. 
 
 
 



8. člen 
 

Za volitve v svet KS Orehek se oblikuje tri volilne enote: 
– volilna enota št. l 
obsega območje naselja Orehek, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območja naselja Jesenica, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje grape, voli se dva člana sveta. 
 

9. člen 
 

Za volitve v svet KS Podlanišče se oblikuje tri volilne enote: 
– volilna enota št. l 
obsega območje naselja Podlanišče, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje naselja Cerkljanski vrh, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje naselja Podpleče, voli se dva člana sveta. 
 

10. člen 
 

Za volitve v Svet KS Gorje se oblikujejo štiri volilne enote: 
– volilna enota št. 1  
obsega območje naselja Gorje, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 2  
obsega območje naselja Poče, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 3  
obsega območje naselja Trebenče, voli se dva člana sveta, 
– volilna enota št. 4  
obsega območje naselja Laznica, voli se dva člana sveta. 
 

11. člen 
 

Za volitve v svet KS Novaki se oblikuje pet volilnih enot: 
– volilna enota št. l 
obsega območje zaselka Zanivč, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 2 
obsega območje zaselka Liše, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 3 
obsega območje zaselka Pri cesti, voli se en član sveta, 
– volilna enota št. 4 
obsega območje osrednjega dela Novakov, voli se tri člane sveta, 
– volilna enota št. 5 
obsega območje zaselka Pod Osoje, voli se en član sveta. 
 

12. člen 
 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. 
 

Predsednik 
    Občinskega sveta občine Cerkno 

    Jurij Kavčič l. r.  
 


