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OBRAZLOŽITEV

Občina Kozje je s strani političnih strank OO SDS Kozje, OO DeSUS Kozje ter OO SD Kozje prejela
predlog za spremembo volilnega sistema.
Od leta 2010 je v Občini Kozje uveljavljen večinski volilni sistem (od ustanovitve občine do leta 2010 –
proporcionalni sistem volitev), občinski svet šteje 9 članov.
Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih kandidatih (ni list kandidatov). Volivec
lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Za
izvolitev velja sistem relativne večine, izvoljeni so torej kandidati, ki so dobili največ glasov. Člani
občinskega sveta se volijo po večinskem načelu, če šteje občinski svet manj kot 12 članov.
Na podlagi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine
Kozje, katerega je občinski svet sprejel v letu 2010, so za volitve članov Občinskega sveta Občine
Kozje določene tri volilne enote, kjer se skupno voli 9 članov sveta:
1.
2.
3.

VOLILNA ENOTA obsega območja KS Lesično in KS Zagorje, v njej se volijo 3 člani sveta
VOLILNA ENOTA obsega območje KS Kozje, v njej se volijo 3 člani sveta
VOLILNA ENOTA obsega območja KS Buče, KS Osredek pri Podsredi in KS Podsreda, v njej se
volijo 3 člani sveta.

Proporcionalni volilni sistem
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti. Volivec lahko glasuje samo
za eno listo kandidatov, lahko pa da posameznemu kandidatu iz liste preferenčni glas. Mandati se
razdelijo na dveh ravneh in sicer prvo na ravni volilne enote po sistemu navadnega količnika (direktni
mandati), potem pa še na ravni občine, kjer se razdelijo mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih
enotah, med istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah glede na skupno
število glasov, ki so jih dobile liste v vseh volilnih enotah po d'Hondtovem sistemu. Pri tem sistemu se
omogoča, da se poleg podpore, ki so jo dobile posamezne liste v volilni enoti, upošteva tudi podpora,
ki so jo dobile istoimenske liste v celi občini.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu, če šteje občinski svet 12 ali več članov.
Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število
prebivalcev. Če je območje občine razdeljeno na krajevne skupnosti, obsega volilna enota območje ene
ali več krajevnih skupnosti. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.
Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične
stranke v občini in volivci v volilni enoti. Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo
kandidatov v vsaki volilni enoti.

Prehod na nov volilni sistem
V primeru prehoda na nov volilni sistem je potrebno:
-

nov volilni sistem določiti v temeljnem aktu občine, v Statutu Občine Kozje,
na novo sprejeti odlok o določitvi volilnih enot ter nove volilne enote uskladiti z geodetsko
upravo,
glede na število članov občinskega sveta uskladiti članstvo v delovnih telesih, torej spremeniti
odlok o delovnih telesih občinskega sveta.

Finančne posledice prehoda na nov volilni sistem
V primeru prehoda na nov volilni sistem bi se povečalo število članov občinskega sveta.
Pri prehodu iz proporcionalnega sistema na večinski sistem v letu 2010 se je zmanjšalo število članov
v delovnih telesih, članov v nadzornem odboru, članov svetov krajevnih skupnosti.
Primer izplačil sejnin za občinsko sejo:
6 sejnin
bruto znesek (98 €)
9 članov
12 članov
15 članov

5.788,39
7.717,86
9.647,32
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