
Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00 in 51/02), 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95 in 51/02) in 23. 
člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 29. redni seji dne 8. 
7. 2002 sprejel 

O D L O K  

o volitvah v svete krajevnih skupnosti  v Občini Idrija 

(Uradni list RS, št. 65/2002) 

 

1. člen 

Sveti krajevnih skupnosti na območju Občine Idrija štejejo naslednje število članov:  

– Svet KS Črni Vrh devet članov,  

– Svet KS Dole deset članov,  

– Svet KS Godovič sedem članov,  

– Svet KS Mesto Idrija sedem članov,  

– Svet KS Kanomlja šest članov,  

– Svet KS Krnice Masore pet članov,  

– Svet KS Ledine devet članov,  

– Svet KS Spodnja Idrija sedem članov,  

– Svet KS Vojsko pet članov,  

– Svet KS Zavratec sedem članov. 

2. člen 

Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Črni Vrh oblikuje 6 volilnih enot:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Črni Vrh nad Idrijo, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Zadlog, v volilni enoti se voli dva člana sveta KS,  

– volilna enota 3 obsega območje naselja Idrijski Log, v volilni enoti se voli enega člana sveta KS,  

– volilna enota 4 obsega območje naselja Predgriže, v volilni enoti se voli enega člana sveta KS,  

– volilna enota 5 obsega območje naselja Lome, v volilni enoti se voli enega člana sveta KS,  

– volilna enota 6 obsega območje naselij Javornik, Kanji Dol, Strmec in Mrzli Log, v volilni enoti se voli enega 
člana sveta KS. 

3. člen 

Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Dole oblikuje 4 volilne enote:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Gore, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Dole, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,  

– volilna enota 3 obsega območje naselja Jelični Vrh – razen hišnih številk 15 in 30 do 33 s pristavki, v volilni 
enoti se voli tri člane sveta KS,  

– volilna enota 4 obsega območje naselja Idršek, v volilni enoti se voli enega člana sveta KS. 
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4. člen 

Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Kanomlja se oblikuje 2 volilni enoti:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Srednja Kanomlja, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Gorenja Kanomlja, v volini enoti se voli tri člane sveta KS. 

5. člen 

Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Krnice Masore se oblikuje 2 volilni enoti:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Idrijske Krnice, v volilni enoti se voli tri člane sveta KS,  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Masore, v volilni enoti se voli dva člana sveta KS. 

6. člen 

Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Ledine oblikuje 9 volilnih enot:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Mrzli Vrh,  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Korita,  

– volilna enota 3 obsega območje naselja Ledinske Krnice,  

– volilna enota 4 obsega območje naselja Ledine,  

– volilna enota 5 obsega območje naselja Pečnik,  

– volilna enota 6 obsega območje naselja Govejk,  

– volilna enota 7 obsega območje naselja Gornji Vrsnik,  

– volilna enota 8 obsega območje naselja Spodnji Vrsnik,  

– volilna enota 9 obsega območje naselja Žirovnica.  

V vsaki volilni enoti se voli po enega člana sveta KS. 

7. člen 

V krajevnih skupnostih Godovič, Mesto Idrija, Spodnja Idrija, Vojsko in Zavratec se volijo člani sveta KS v 
krajevni skupnosti kot eni volilni enoti. 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
26/96) in sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 63/98). 

9. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Št. 00608-1/02 

Idrija, dne 8. julija 2002. 

Župan  
Občine Idrija  

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r. 

 

 

 



Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09), 109. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08) in 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet Občine Idrija na 25. redni seji dne 8. 4. 
2010 sprejel 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini 

Idrija 

(Uradni list RS, št. 31/2010 ) 

 

1. člen 

V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02) se v sedmi alinei 1. 
člena beseda »devet« nadomesti z besedo »deset«. 

2. člen 

Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Za volitve v svet krajevne skupnosti se v KS Ledine oblikuje 10 volilnih enot:  

– volilna enota 1 obsega območje naselja Mrzli Vrh,  

– volilna enota 2 obsega območje naselja Korita,  

– volilna enota 3 obsega območje naselja Ledinske Krnice,  

– volilna enota 4 obsega območje naselja Ledine,  

– volilna enota 5 obsega območje naselja Pečnik,  

– volilna enota 6 obsega območje naselja Govejk,  

– volilna enota 7 obsega območje naselja Gornji Vrsnik,  

– volilna enota 8 obsega območje naselja Spodnji Vrsnik,  

– volilna enota 9 obsega območje naselja Žirovnica,  

– volilna enota 10 obsega območje naselja Ledinsko Razpotje.« 

3. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 00608-0001/2002 

Idrija, dne 8. aprila 2010 

Župan  
Občine Idrija  

Bojan Sever l.r. 
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Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je 
Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel  

 

O D L O K 

o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija 

(Uradni list RS, št. 26/2014) 

 

1. člen 

V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 31/10) se v tretji in deseti 
alineji  1. člena beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.  

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Št. 00608-0001/2002  

Idrija, dne 2. aprila 2014  

          Župan  

          Občine Idrija  

          Bojan Sever l.r. 
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