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           7.1 
Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu za spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Cerkno 
 
PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Cerkno 

POROČEVALEC: mag. Oton Lahajnar, direktor občinske uprave 

PREDLAGATELJ: Gašper Uršič, župan 

PREDLOG SKLEPA:  

»Občinski svet Občine Cerkno sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno 

(Uradni list RS, št. 164/2020) v prvi obravnavi«. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Konec leta 2022 so v Sloveniji potekale lokalne volitve za člane občinskih svetov, za župane in za člane svetov 

krajevnih/ mestnih/ četrtnih skupnosti.  

Pri uporabi predpisov smo zasledili neskladje med Statutom Občine Cerkno in Poslovnikom Občinskega 
sveta Občine Cerkno. Namreč zadnji stavek 14. člena Statuta določa, da: »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.« 
Za razliko od Statuta pa Poslovnik v 2. odstavku 7. člena določa: »Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče 

prejšnji župan praviloma v 20 dneh po izvolitvi članov sveta oziroma 20 dni po izvedbi drugega kroga volitev 

župana. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.« 

Zaradi potrebe po uskladitvi Statuta in Poslovnika predlagamo spremembo 2. odstavka 7. člena Poslovnika, 

tako da bo tudi v tem določen 10 dnevni rok za sklic prve seje novoizvoljenega občinskega sveta. 

 

Drugi popravek Poslovnika pa je potreben zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS. Odločba št. 93/20 (Uradni 

list RS, št. 93/2020) namreč v prvih treh točkah določa sledeče: 

»1. Členi 100, 101 in 102 Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) so v neskladju z Ustavo. 

2. Državni zbor mora ugotovljene protiustavnosti iz prejšnje točke odpraviti v roku enega leta po objavi te 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. 



3. Do drugačne ureditve v Zakonu o lokalnih volitvah je pristojno za odločanje o pritožbi zoper odločitev 
občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov (100. člen Zakona o lokalnih volitvah), 
Upravno sodišče. Pritožba se lahko vloži v 15 dneh od konstitutivne seje občinskega sveta, na kateri občinski 
svet potrdi mandate članov občinskega sveta in ugotovi izvolitev župana.« 

Iz tretje točke citirane odločbe US izhaja, da je za odločanje o pritožbi zoper odločitev občinske volilne 

komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, pristojno Upravno sodišče.  

Zato predlagamo, da se spremenijo sledeči členi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno, ki naj se po 

novem glasijo (s predlaganimi spremembami besedila): 

 

7. člen, 2. odstavek: 

»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma v 20 dneh po izvolitvi članov sveta oziroma 

20 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik 

občinske volilne komisije.« 

 
8. člen, 1. odstavek, točka 3: 
»3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov 
članov sveta,« 
 
 
10. člen: 
»Mandate članov sveta potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu 
potrdil o izvolitvi. ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur 
oziroma kandidatnih list. 
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej. 
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z 
odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma 
kandidatne liste. 
Svet na podlagi poročila volilne komisije sprejme ugotovitveni sklep o izvolitvi župana. in potrdila o izvolitvi 
župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana 
oziroma predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana 
sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. 
Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.« 
 
 
Pripravil: O. Lahajnar       Gašper Uršič l. r., župan 


