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Na podlagi 19. in četrtega odstavka 54. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne_______________sprejel 

 
SKLEP  

o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v Krajevnih 
skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan   

 
1.  

 
V prvi točki Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v Krajevnih skupnostih 
Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan (Uradni list RS, št. 46/10, 99/13) (v 
nadaljevanju: sklep) se točka z naslovom »4. KS ROŽNA DOLINA« spremeni tako, da se 
glasi:  
»4. KS ROŽNA DOLINA 

 
a) Svet KS Rožna Dolina šteje 9 članov. 
b) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se določijo naslednje volilne enote: 
1. volilna enota: AJŠEVICA, ki zajema naselji: AJŠEVICA in ROŽNA DOLINA, Ul. 

Partizanske tehnike 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 9, 11 in 13. 
 
Volita se 2 člana sveta krajevne skupnosti.  

 
2. volilna enota: STARA GORA, ki zajema naselje: STARA GORA. 

 
Voli se 1 član sveta krajevne skupnosti. 

 
3. volilna enota: ROŽNA DOLINA 1, ki zajema naselje ROŽNA DOLINA, Podmark 6, 

8 in 10, Pot na Pristavo 3, 4 in 5, Šempetrska cesta, Ulica Angela Besednjaka, 
Ulica Jožeta Mihevca, Ulica Ljuba Šercerja, Ulica 25. maja, Ulica 9. maja in 
Vipavska cesta od številke 1 do 67.    
 
Volijo se 3 člani sveta krajevne skupnosti. 

 
4. volilna enota: ROŽNA DOLINA 2, ki zajema naselje ROŽNA DOLINA, Liskur, Pod 

gričem, Ulica Andreja Kumarja, Ulica Partizanske tehnike 1 in 1A ter Vipavska 
cesta od številke 68 dalje.  
 
Volijo se 3 člani sveta krajevne skupnosti. 

 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 
Številka: 031-2/2010 
Nova Gorica,           Matej Arčon 
               ŽUPAN 



 

Statutarno-pravna komisija 
 
 
Številka: 031-2/2010-21 
Nova Gorica, 9. decembra 2013 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Iniciativni odbor za ustanovitev KS Rožna Dolina je na Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica naslovil pobudo za spremembo števila članov Sveta KS Rožna Dolina in volilnih 
enot v krajevni skupnosti 
 
Skladno s 109. členom Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: zakon) se volilne 
enote določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij 
oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. Pri določanju 
volilnih enot je potrebno smiselno uporabljati tudi določbe, ki veljajo za volitve članov 
občinskega sveta. V 20. členu zakon določa, da se volilne enote oblikujejo tako, da se en 
član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.  

V pobudi iniciativni odbor navaja, da v Stari Gori prebiva 165 prebivalcev, na Ajševici 266 
prebivalcev in v Rožni Dolini 1106 prebivalcev. 

V podobni zadevi je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo U-I-256/96 z dne 19. 
12. 1996 odločilo, da določba 10. člena Odloka o določitvi števila članov krajevne 
skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve predsednika in članov sveta krajevne 
skupnosti v Občini Žalec ni v skladu z ustavo in zakonom, ker je prišlo pri oblikovanju 
volilnih enot za volitve članov sveta KS Liboje do bistvenega odstopanja od načela, da se 
na približno enako število prebivalcev voli po en član sveta krajevne skupnosti 
(maksimalno možno odstopanje 5%). Navedena določba zagotavlja uresničevanje 
ustavnega načela o enakosti volilne pravice iz 43. člena ustave, ki v prvem odstavku 
določa, da je volilna pravica splošna in enaka. Zato je potrebno pri oblikovanju volilnih 
enot upoštevati načelo, vsebovano v 20. členu zakona.  

Statutarno-pravna komisija je na sejah, ki sta bili 25. 10. 2013 in 9. 12. 2013, obravnavala 
navedeno zadevo in sklenila Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagati 
odpravo nezakonitosti v sklepu o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta Krajevne 
skupnosti Rožna Dolina. 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da predloženi sklep sprejme. 

 

PRIPRAVIL:          Patricija Šulin 
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS   PREDSEDNICA 
 
 

 


