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PREDLOG ODLOKA ZA PRVO OBRAVNAVO 
 

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 45/2008, 83/2012 
in 68/2017), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 
79/2009, 51/2010 in 30/2018), 21. člena in tretjega odstavka 199. člena Statuta Občine Tolmin 
(Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 106/2015) je Občinski svet Občine Tolmin na …………..seji dne 
……………………….. sprejel 
 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA  
 

o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in  
o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju občine Tolmin  

 
 
 

1. člen 
 
Spremeni se 2. odstavek 2. člena Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o 
določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju občine Tolmin (Uradni list RS, št. 44/2014; v 
nadaljnjem besedilu: odlok) tako, da se glasi:  
»(2) Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolenja Trebuša se določita naslednji volilni enoti:  
- volilna enota Dolenja Trebuša, ki zajema naselje Dolenja Trebuša, v kateri se voli 5 članov sveta 

krajevne skupnosti; 
- volilna enota Stopnik, ki zajema naselje Stopnik, v kateri se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.«. 
 
 

2. člen 
 
(1) V prvem odstavku 23. člena odloka se številka »7« nadomesti s številko »8«.  
 
(2) V prvi alineji drugega odstavka 23. člena odloka se številka »3« nadomesti s številko »4«. 
 

 
3. člen 

 
V prvem odstavku 24. člena odloka se številka »5« nadomesti s številko »3«.  
 
 

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 041 - 0001/2014 
 
                                                                                                                                                       Uroš Brežan, 
                                                                                                                                                              Župan  
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OBRAZLOŽITEV   

 
 
 

1. Pravna podlaga 
Pravno podlago predstavlja 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/2009, 17/2011 in 
106/2015) in predvsem 109. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB, 
45/2008, 83/2012 in 68/2017), ki določa, da se za volitve članov svetov krajevne ali četrtnih skupnosti  
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet. Volilne enote določi 
organ lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa ožjega dela 
skupnosti. Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih 
naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. Poleg zgoraj 
navedenega pa je potrebno upoštevati še določbo 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/2007 – UPB2), ki določa, da število članov sveta ožjega dela občine določi občinski svet.  
 
2. Razlogi zaradi katerih se občinskemu svetu predlaga sprejem odloka in obrazložitev sprememb  
Občinski svet Občine Tolmin je pred zadnjimi lokalnimi volitvami, natančneje na 33. seji, ki je bila dne 
5. 6. 2014 sprejel Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih 
enot v krajevnih skupnostih na območju občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: odlok), s katerim je 
določil število članov svetov krajevnih skupnosti in v tistih krajevnih skupnostih, ki so sestavljeni iz 
več naselij oziroma gre za večje naselje (to velja le za mesto Tolmin) tudi volilne enote in število 
članov sveta, ki se voli v posamezni volilni enoti. Odlok je bil deloma povzet iz dotedanjega sklepa, ki 
je urejal to področje, upoštevane pa so bile tudi spremembe, ki so jih predlagali v posameznih 
krajevnih skupnostih.  
 
Pred letošnjimi lokalnimi volitvami so se v nekaterih krajevnih skupnostih ponovno pojavili predlogi 
za spremembe števila članov svetov oziroma za spremembe števila članov sveta, ki se izvolijo v 
posamezni volilni enoti. Z dopisom z dne 8. 6. 2018 smo vse svete krajevnih skupnosti na območju 
občine Tolmin pozvali, da nam posredujejo morebitne predloge za spremembe odloka. Kljub temu, 
da so o tovrstnih spremembah v začetku razmišljali v več krajevnih skupnostih, so se zanje odločili v 
treh in sicer v Dolenji Trebuši, kjer predlagajo, da bi se volitve v tej krajevni skupnosti opravile v dveh, 
namesto v eni volilni enoti kot doslej in sicer v Stopniku, kjer bi izvolili enega člana krajevne skupnosti 
in v Dolenji Trebuši, kjer bi izvolili pet članov sveta, nadalje v Zatolminu, kjer predlagajo zmanjšanje 
števila članov sveta s 5 na 3 in v Volčah, kjer so predlagali, da se število članov sveta, ki se volijo v 
naselju Volče poveča z 3 na 4, kar ima, ob upoštevanju nespremenjenega števila članov sveta te 
krajevne skupnosti, ki se volijo v drugih volilnih enotah (naseljih) za posledico tudi povečanje 
skupnega števila članov sveta s 7 na 8. Zgoraj navedena zakona, Statut Občine Tolmin in tudi sam 
odlok, ki se spreminja ne določajo najnižjega števila članov sveta (vsekakor pa velja splošno pravilo, 
da to število ne more biti manjše od tri), zato je bil v primeru KS Zatolmin upoštevan predlog sveta 
omenjene KS, da se število članov sveta zniža na tri. Prav tako sta bila upoštevana tudi predloga 
sedanjega sveta KS Volče, da se za enega člana poviša število članov, ki se volijo v volilni enoti 
omenjene KS iz naselja Volče, saj se s tem zagotavlja enakomerna zastopanost prebivalcev 
posameznih naselij in KS Dolenja Trebuša, za »razdelitev« volitev v tej KS na dve volilni enoti, saj se s 
tem zagotavlja, da bo v svetu te krajevne skupnosti s svojim predstavnikom zastopano tudi naselje 
Stopnik.   
 
3. Dosedanji in nadaljnji postopek 
Dosedanji postopek glede predlaganih sprememb odloka izhaja iz navedenega pod točko 2. V kolikor 
bo občinski svet sprejel predlagane spremembe odloka, bodo te upoštevane že pri lokalnih volitvah v 
novembru 2018.  
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4. Finančne posledice 
Sprejem tega odloka ne bo imel neposrednih posledic za občinski proračun.  
 
 
 
Pripravil:                                                                                                                                   
Davorin Simčič,                                                                                                                      
Direktor občinske uprave 


