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Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o določitvi

Volilnih enot v Občini Polzela.

Obrazložotev
Občinski svet Občine Polzela je na 5. seji dne 14. 4. 2015 obravnaval ter sprejel Odlok o določitvi
volilnih enot v Občini Polzela v I. obravnavi. Na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo
vsebinskih pripomb.
I.
Pravni temelj za sprejem akta
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 3, 45/2008 in
83/2012) v 22. členu določa, da se za proporcionalne volitve članov občinskega sveta v občini
lahko oblikujejo volilne enote. Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z
20. členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega
sveta. 20 člen v nadaljevanju določa, da se Volilne enote oblikujejo tako, da se en član
občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben
Ob upoštevanju dejstva, da je Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela (Uradni list RS št.
76/02) star 12 let in da se je v tem času spremenila poseljenost oz. število prebivalcev in
prebivalk (v nadaljevanju: prebivalcev) v posameznih naseljih oz. volilnih enotah, predvsem
širitev naselja Ločica ob Savinji, so bili najprej pridobljeni podatki o številu prebivalcev v
posameznem naselju in celotni občini, kar je razvidno iz spodnje tabele.
Tabela 1: Število prebivalcev v posameznem naselju in v celotni Občini Polzela.1
ime naselja
št. prebivalcev
Polzela
2.206
Breg pri Polzeli
1.049
Ločica ob Savinji
936
Orova vas
99
Založe
451
Podvin pri Polzeli
292
Dobrič
213
Andraž nad Polzelo
834
SKUPAJ
6.080
Nato je bilo po naseljih in delu naselja, ki spadajo k posamezni volilni enoti, za vsako volilno
enoto ugotovljeno skupno število prebivalcev in število prebivalcev na enega člana občinskega
sveta, kar je razvidno iz spodnje tabele.
Tabela 2: Število prebivalcev v posamezni volilni enoti in število prebivalcev na enega člana OS
volilna enota
naselje
število prebivalcev
število
število prebivalcev na
članov OS enega člana OS
1 volilna enota Polzela
2.206
6
332
Polzela – del2
- 213
SKUPAJ: 1.993
2 volilna enota Breg pri Polzeli
1.049
5
439
Ločica ob Savinji
936
Polzela - del3
+ 213
SKUPAJ: 2.198
3 volilna enota Orova vas
99
5
377
Založe
451
Podvin pri Polzeli
292
Dobrič
213
Andraž nad
834
Polzelo
SKUPAJ: 1.889
SKUPAJ OBČINA POLZELA: 6.080
16
380

1

Podatki so pridobljeni iz Centralnega registra prebivalcev, spletne aplikacije Ministrstva za notranje
zadeve, stanje na dan 31. 12. 2014, posredovala jih je direktorica Občinske uprave Občine Polzela.
2 Odštejemo prebivalce dela naselja Polzela, ki je sedaj izločen iz 1 volilne enote.
3 Prištejemo prebivalce dela naselja Polzela, ki je sedaj pripojen k 2 volilni enoti.

Na podlagi podatkov, navedenih v tabeli 2, ugotovimo:
− da je v celotni občini povprečno 380 prebivalcev na enega člana občinskega sveta ter da
ima občinski svet 16 članov,
− da je v 1 volilni enoti najmanj, le 332 prebivalcev na enega člana občinskega sveta, kar je
48 manj od povprečja v občini,
− da je v 2 volilni enoti največ, kar 439 prebivalcev na enega člana občinskega sveta, kar je
59 več od povprečja v občini in 107 več kot v 1 volilni enoti,
− da je v 3 volilni enoti 377 prebivalcev na enega člana občinskega sveta, kar je skoraj
enako kot je povprečje v občini, in
− da sedanje stanje ni skladno z določbo 20. člena ZLV, saj se en član občinskega sveta ne
voli na približno enako število prebivalcev.
V spodnji tabeli je prikazan nov razrez, ki ga napravimo tako:
− da del naselja Polzela (213 prebivalcev) odvzamemo 2 VE in ga dodamo 1 VE,
− da naselje Orova vas (99 prebivalcev) odvzamemo 3 VE in ga dodamo 2 VE in
− da v 2 VE število članov občinskega sveta s 5 povečamo na 6 oz. skupno število članov
občinskega sveta s 16 (parno število) povečamo na 17 (neparno število).
Tabela 3: Nov razrez naselij za posamezno volilno enoto in povečanja števila članov OS za enega.
volilna enota
naselje
število prebivalcev
število
število prebivalcev na
članov OS enega člana OS
1 volilna enota Polzela
2.206
6
367
SKUPAJ: 2.206
2 volilna enota Breg pri Polzeli
1.049
6
347
Ločica ob Savinji
936
Orova vas
99
SKUPAJ: 2.084
3 volilna enota Založe
451
5
358
Podvin pri Polzeli
292
Dobrič
213
Andraž nad
834
Polzelo
SKUPAJ: 1.790
SKUPAJ OBČINA POLZELA: 6.080
17
357
Na podlagi novega razreza naselij za posamezno volilno enoto in povečanja števila članov
občinskega sveta za enega dobimo povprečno 357 prebivalcev na enega člana občinskega sveta
za območje celotne občine. Na ta način smo dosegli, da je v vseh treh volilnih enotah približno
enako število prebivalcev na enega člana občinskega sveta, v 1 volilni enoti 367, v 2 volilni enoti
347 in v 3 volilni enoti 358 prebivalcev.4
Prikazan nov razrez je skladen z 20. členom ZLV, ki določa, da se volilne enote oblikujejo tako,
da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Prav tako s predlaganim odlokom odpravimo neskladnost 3. odstavka 3. člena Odloka o
določitvi volilnih enot, v delu, kjer so pri 2. volilni enoti za naselje Polzela navedene hišne št. od
152 do 166a, 172 do 173 in 245 do 292, ki bi se morale zaradi uvedenega uličnega sistema
spremeniti in uskladiti z Odlokom o uvedbi uličnega sistema, ki se uporablja od 1. 11. 2013.

Statutarno pravna komisija
Predsednik
Mag. Marjan Močnik, univ. dipl. pravnik

4

Odstopanja od povprečja v občini so minimalna: +10 prebivalcev v 1 volilni enoti, -10 prebivalcev v
2 volilni enoti in +1 prebivalec v 3 volilni enoti.

PREDLOG ODLOKA – II. obravnava
Na podlagi 1. in 2. odstavka 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo 3, 45/08 in 83/12), 3. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS št. 78/2013, Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 3/15), je
Občinski svet Občine Polzela na ……..seji dne ……….2015 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov in članic (v nadaljevanju: članov) Občinskega sveta
občine Polzela (v nadaljevanju: občinskega sveta) in volilno enoto za volitve župana oz. županje
(v nadaljevanju: župana) Občine Polzela.
2. člen
Območje Občine Polzela obsega območje, ki ga določa zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 17 članov
občinskega sveta.
V 1. volilni enoti, ki obsega območje naselja Polzela, se voli 6 članov občinskega sveta.
V 2. volilni enoti, ki obsega območje naselij: Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Orova vas, se
voli 6 članov občinskega sveta.
V 3. volilni enoti, ki obsega območje naselij: Andraž nad Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli in
Založe, se voli 5 članov občinskega sveta.
Imena ulic in dela ulic, ki spadajo k posameznemu naselju, so določena v 2. členu (Breg pri
Polzeli), 3. členu (Ločica ob Savinji) in 4. členu (Polzela) Odloka o uvedbi uličnega sistema v
naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela (Uradni list RS, št. 78/2013).
Sedež volilnih enot je na Polzeli.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Polzela.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Polzela
(Uradni list RS, št. 76/2002).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela.

Št.: ………………………….
Polzela, …………………….

Jože Kužnik
Župan

