Maribor, 26.6.2019
POVPRAŠEVANJE SOS –
volilne enote
Občina pristopa k pripravi novega Odloka o volilnih enotah, pri čemer bi namesto dosedanjih
treh volilnih enot imeli samo eno volilno enoto. Volilni sistem je proporcionalni, voli se 17
svetnikov.
»Občino zanimajo izkušnje ostalih občin, ki ste pristopile k takšni spremembi oziroma
prednosti in slabosti sistemov z eno in več volilnimi enotami.«
Žiri
Občina z 5000 prebivalci ima od ustanovitve eno volilno enoto. Volimo 15 svetnikov. Sistem
deluje enostavno in vam ga priporočam.
Loški potok
V občini imamo večinski volilni sistem s štirimi volilnimi enotami, v katerih izvolimo skupaj
9 občinskih svetnikov. Tako dosežemo enakomerno zastopanost glede na poseljenost v občini
in na ta sistem s strani občanov ni pripomb.
Štore
V naši občini imamo eno volilno enoto, do volitev leta 2006 pa je bila razdeljena na dve. V
preteklosti so se odločili za dve volilni enoti, zato da so zagotovili zastopanost teh dveh
območij v občinskem svetu. Je pa to zmedlo nekatere volivce, zakaj ne morejo voliti kandidata
iz druge volilne enote (še posebej, kjer sta bili dve volišči – za vsako VE posebej – v isti
stavbi) …
Z vidika izvedbe volitev pa je verjetno lažje izvesti volitve v občini z eno volilno enoto kot z
več.
Naklo
Mi imamo 15 svetnikov in prav tako proporcionalni sistem. Imamo eno volilno enoto. S
sistemom smo zadovoljni. V glavnem so kraji enakomerno zastopani, saj stranke in liste pri
kandidaturah gledamo tudi na teritorialno zastopanost. Tudi preferenčni glasovi naredijo
svoje. Tudi pri nas imamo tri večje centre (KS), ki smo jih prav tako ukinili. Za posamezna
naselja imamo vpeljane vaške odbore, ki pa niso pravne osebe. Mi vsekakor ne bi uvajali več
volilnih enot.
Škocjan
Mi imamo eno volilno enoto in proporcionalni sistem. Seveda je z eno volilno enoto lažje
opravljati volilna dejanja kakor da je več volilnih enot. Mi smo s tem sistemom zadovoljni in
lepo funkcionira.
http://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=36869&obcina=NOVO+MESTO
Iz našega statuta:

(1) Občinski svet Občine Škocjan šteje dvanajst članov.
(2) Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve
po proporcionalnem volilnem sistemu. O oblikovanju volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in njihovem območju v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
Laško
Občina ima 3 volilne enote, v katerih se voli 23 občinskih svetnikov. Zaenkrat nismo
razmišljali, da bi vse tri VE združili v eno VE.
MO Ptuj
Sporočamo vam, da je Mestna občina Ptuj bila do leta 2006 razdeljena na 4 volilne enote. Z
Odlokom o določitvi ene volilne enote za volitve v Mestni svet Mestne občine Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/06) se je določila ena volilna enota. Prvič se je uporabila pri
volitvah leta 2010.
Prednost je enostavnejše kandidiranje za stranke in liste in tudi enostavnejša volilna opravila
za volilno komisijo. Slabost pa zna biti nesorazmerna zastopanost posameznih delov občine v
mestnem oz. občinskem svetu.
Hrastnik
Glede na povpraševanje glede izkušenj s spremembami volilnih enot, vas seznanjamo, da smo
v Občini Hrastnik leta 2017 sprejeli Odlok o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta
Občine Hrastnik.
Gradivo je dostopno na spletni strani občine na www.hrastnik.si, pod rubriko občinski svet,
kjer so gradiva za seje (23. redna seja).
Na podlagi zmanjšanja volilnih enot iz dveh na eno imamo pozitivno izkušnjo, ker so postopki
za vlaganja kandidatur in ugotavljanje rezultatov enostavnejši. Prav tako na zadnjih lokalnih
volitvah nismo zaznali, da bi bile težave pri zastopanosti spolov, ali posameznih predelov
občine v občinskem svetu.
Izola
V Občini Izola imamo na lokalnih volitvah 1 volilno enoto. Kot tajnik Občinske volilne
komisije lahko povem, da je celotna priprava volitev za 1 volilno enoto prednost. Prednost je
zato, ker se pripravi volilne karte samo za to volilno enoto, naroči se volilni imenik samo za to
volilno enoto, obrazce in vsa pripadajoča navodila se pripravljajo samo za to 1 volilno enoto.
V kolikor bi imeli več volilnih enot, je potrebno biti izredno pozoren že v samem začetki pri
pripravi. Potrebno je sprejeti ustrezne sklepe za vsako volilno enoto posebej, potrebno je
pripravljati volilne karte za vsako posebej, potrebno je pripravljati razglas za vsako VE
posebej, najpomembnejše pa je, da je potrebno biti izredno pozoren pri pripravi platforme za
vnos podatkov na dan volitev, da je le ta točna, ker če ne bo pred nastavljena (pripravlja se jo
kar nekaj tednov pred volitvami, popravki na dan volitev niso mogoči in prav tako ne po
volitvah) natančno tako kot se bodo vnašali rezultati vanjo, bo šlo čisto vse narobe, sama
preglednost rezultatov pri več VE je slabša.

Če dodam še, da imate poleg volitev Župana + OS še KS, bo imel volilni odbor na mizi pred
seboj: 1x komplet glasovnic za Ž, 1x komplet glasovnic za KS, 1x komplet glasovnic za OS in
če imate še kakšno manjšino, je potem potrebno pripraviti glasovnice tudi za člana v OS, +
člana v KS itd ..
Jaz sem mnenja, da je 1 VE boljša, predvsem sedaj, ko so zakonsko ukinjene volilne komisije
za krajevne skupnosti in je vse delo na tajniku in njegovem pomočniku ter na tej eni volilni
komisiji (prej je volilna komisija KS vodila volitve v KS – sedaj je to vse na plečih Občinske
volilne komisije in njenega tajnika) in ko se na koncu volilnega dneva sredi noči preverja
glasovnice, ko se vračajo volilni odbori in je cela zmeda v sejni sobi, je izredno težko po
računalniškemu programu poskakovati iz ene VE v drugo. Tudi VO potem se lahko zmedejo,
ne napišejo pravilnih podatkov in napišejo da so v drugi VE itd ..

