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 ŽUPAN 
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Številka: 900-0001/2022        12.1 
Cerkno, 26. 1. 2022 
 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno 
 
 
 

PREDMET: Predlog za spremembo 14. člena Statuta Občine Cerkno  
 
Besedilo 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), sprejetega na 18. redni seji 
Občinskega sveta dne 20. 10. 2020, se glasi. 
 
»Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje šestnajst članov. 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata 
prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega 
sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega 
sveta. 
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če 
je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. 
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih.« 
 
Drugi stavek torej določa, da občinski svet šteje 16 članov. 116. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) pa se glasi: 

»Število članov prvega občinskega sveta se določi v zakonu o ustanovitvi občin. 

Število članov občinskega sveta se določi glede na število prebivalcev v občini, tako da občinski svet šteje 
naslednje število članov: 

7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev, 
12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev, 
16 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev, 
20 do 23 članov v občini z do 15.000 prebivalcev, 
24 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev, 
28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev, 
32 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev, 
36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev. 

V narodnostno mešanih občinah imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino skupnega števila članov 
občinskega sveta oziroma najmanj enega.« 
 
Glede na to, da ima danes Občina Cerkno manj kot 5.000 prebivalcev (po podatkih SURS je bilo na dan 1. 1. 
2021 število prebivalcev 4.547), bi bilo skladno z določbo 116. člena Zakona o lokalnih volitvah potrebno 
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spremeniti, to je zmanjšati število članov občinskega sveta. Iz stroškovnih razlogov predlagamo, da bi bilo v 
novi sestavi občinskega sveta od decembra 2022 dalje 12 občinskih svetnikov. 
 
 
Občinskemu svetu Občine Cerkno predlagamo v sprejem naslednji  
 
 

s k l e p : 
 
Spremeni se 14. člen Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), ki se po novem glasi: 
»Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet šteje dvanajst članov. 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom 
mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah 
izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. 
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov 
občinskega sveta. 
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, 
če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev. 
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih.« 
 
 
 
Pripravil: Oton Lahajnar        župan 
          Gašper Uršič l. r.  


