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Občinski svet Občine Cerkno 
 
 
 

ZADEVA: Predlog občinskemu svetu za spremembe in dopolnitve Odloka o volitvah v svete 
krajevnih skupnosti na območju 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 spremenjen Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju 
Občine Cerkno 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. Na koncu volitev smo od Državne volilne komisije prejeli tudi anketni 

vprašalnik z namenom delitve izkušenj in opažanj za ustrezno pripravo naslednjih lokalnih volitev, ki bodo čez 

štiri leta.  

V Občini Cerkno je veliko preveč volilnih enot znotraj krajevnih skupnosti pri volitvah v svete krajevnih 

skupnosti. Glede na število prebivalcev je tudi veliko število članov posameznih svetov krajevnih skupnosti. 

To se je pokazalo pri predložitvi kandidatur za člane svetov krajevnih skupnosti. Brez izdatnega angažiranja 

članov občinske volilne komisije bi poleg nadomestnih volitev (ki so bile izvedene naknadno 15. 1. 2023) poleg 

KS Orehek – Jesenica in KS Novaki bila potreba po le teh tudi v še najmanj dveh drugih krajevnih skupnostih. 

Razen nekaj izjem so bile volitve v svete krajevnih skupnosti na osnovi zaprtih list, kar pomeni, da je bilo 

komajda dovolj kandidatov, da so se lahko formirali sveti krajevnih skupnosti, tudi z minimalnim številom.  

V nekaterih zaselkih in vaseh se mladi izseljujejo zasledujoč zaposlitvene možnosti, ostajajo starejši ljudje, ki 

nimajo ambicij za kandidaturo članstva v občinskih svetih. Nekatere obstoječe volilne enote so tako majhne, 

da je skoraj nemogoče zagotoviti zadostno število predlagateljev določenega kandidata, upoštevaje pri tem 

sorodstvena razmerja in ženske kvote. 

Zato predlagamo, da bi bile naslednje lokalne volitve izvedene bolj v skladu z dejanskimi razmerami, 

racionalno, transparentno in ekonomično. Predlagamo, da bi vsaka krajevna skupnost imela po eno volilno 

enoto, v katero svet krajevne skupnosti lahko kot doslej kandidira vsakdo, ki to želi. Izjema pri tem bi bila KS 

Cerkno, ki bi imela dve volilni enoti, podobno kot imamo pri volitvah v občinski svet naselje Cerkno razdeljeno 

na dve volilni enoti. Prav tako predlagamo zmanjšanje števila potrebnih članov za formiranje sveta krajevnih 

skupnosti ter število članov svetov krajevnih skupnosti po posameznih KS.  



Zato predlagamo, da se sprejme nov, spremenjen Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju 

Občine Cerkno, kot ga v čistopisu predlagamo v prilogi 8.1 gradiva za 3. sejo občinskega sveta dne 9. 2. 2023. 

 

Pripravil: O. Lahajnar       Gašper Uršič l. r., župan 


