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OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEGA ČLANA OBČINSKEGA SVETA

PREDLAGATELJ:
- Občinska volilna komisija
POROČEVALEC
- Tomaž Smrtnik, predsednik OVK

PREDLOG SKLEPA:
I.
Občinski svet Občine Logatec ugotavlja, da je dosedanjemu članu Občinskega sveta
Občine Logatec Miranu Obrezi mandat v skladu z določbami 37.a člena Zakona o
lokalni samoupravi prenehal z dnem 1.7.2016.
II.
Občinski svet Občine Logatec za preostanek mandata za člana Občinskega sveta
Občine Logatec potrdi naslednjo kandidatko z liste NaNo, Jerco Korče.

Tomaž SMRTNIK l. r.
OBČINSKA VOLILNA
KOMISIJA
PRILOGA :
- Poročilo OVK

POROČILO OVK
I.
Občinska volilna komisija Občine Logatec (v nadaljevanju: OVK) je dne 22.6.2016 prejela
Obvestilo o odstopu člana občinskega sveta, s katerim je župan v skladu z določbo tretjega
odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju:
ZLS), katerega priloga je bila tudi odstopna izjava člana občinskega sveta z liste Naša
Notranjska, NaNo, Mirana Obreze. V skladu z določbo četrtega odstavka 37.a člena ZLS
preneha mandat članu občinskega sveta z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Ker je
v sami odstopni izjavi zapisan datum odstopa, se upošteva datum odstopa, in sicer 1.7.2016.
OVK je na svoji 1. dopisni seji, dne 17.8.2016, sprejela ugotovitveni sklep:
Občinska volilna komisija Občine Logatec ugotavlja, da je z dnem 1.7.2016, zaradi
odstopa, prenehal mandat članu Občinskega sveta Občine Logatec, Miranu Obreza,
izvoljenemu na listi stranke Naša Notranjska, NaNo.
II.
Sprejet ugotovitveni sklep je bil podlaga za začetek postopka potrditve mandata
nadomestnemu članu občinskega sveta v skladu z zakonom.
V skladu z določbo prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12, v nadaljevanju: ZLV) če preneha
mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član
občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v
šestih mesecih od potrditve mandata.
V drugem odstavku 18. člena ZLV je določeno, da so kandidati izvoljeni po vrstnem redu na
listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov,
oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste
izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega
števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata
presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih
toliko kandidatov, kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo
kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi.
Iz izpisa rezultatov Lokalnih volitev leta 2014 izhaja, da je lista Naša Notranjska, NaNo, v
Volilni enoti 1 prejela le 17.58 % preferenčnih glasov, zato se slednji ne upoštevajo, kar
pomeni, da mandat nadomestnega člana občinskega sveta v skladu z določbo prvega
odstavka 30. člena ZLV pripade Jerci Korče, kot drugi na listi kandidatov Naša Notranjska,
NaNo.
V skladu z navedenim je OVK na svoji 1. redni seji, dne 17.8.2016, sprejela naslednji
ugotovitveni sklep:
Občinska volilna komisija Občine Logatec ugotavlja, da zaradi prenehanja mandata
članu Občinskega sveta Občine Logatec Miranu Obrezi, postane nadomestna članica
Občinskega sveta Občine Logatec kandidatka Jerca Korče z liste NaNo, Naša
Notranjska, rojena 27.2.1990, stanujoča Pavšičeva ulica 20, Logatec, ki je tista

kandidatka, ki bi bila izvoljena, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
zaradi odstopa prenehal mandat.

III.
Kandidat mora v skladu z drugim odstavkom 30. člena ZLV, v osmih dneh sporočiti, ali
sprejema funkcijo člana občinskega sveta za preostanek mandatne dobe. V kolikor tega ne
bi storil, se ta pravica prenese na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. OVK na
podlagi 91. člena ZLV posledično izda potrdilo o izvolitvi.
Mandat člana občinskega svetnika Občine Logatec za preostanek mandatne dobe preide na
naslednjega kandidata s kandidatne liste Naša Notranjska, NaNo, in sicer na Jerco Korče, ki
je dne 22.8.2016 podala izjavo, da sprejema funkcijo članice Občinskega sveta Občine
Logatec.

IV.
Na podlagi navedenega OVK Občinskemu svetu Občine Logatec predlaga sprejem
naslednjih sklepov:
I.
Občinski svet Občine Logatec ugotavlja, da je dosedanjemu članu Občinskega sveta
Občine Logatec Miranu Obrezi mandat v skladu z določbami 37.a člena Zakona o
lokalni samoupravi prenehal z dnem 1.7.2016.
II.
Občinski svet Občine Logatec za preostanek mandata za člana Občinskega sveta
Občine Logatec potrdi naslednjo kandidatko z liste NaNo, Jerco Korče.

Tomaž SMRTNIK l. r.
PREDSEDNIK OVK

Priloga:
-

Odstopna izjava Mirana Obreze

-

Potrdilo o izvolitvi

