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OBČINA POLJČANE
Občinski svet

ZADEVA: Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Poljčane
I.

PREDLAGATELJ
Občinska volilna komisija Občine Poljčane

II.

VRSTA POSTOPKA
Enofazni

III.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM
•
•
•

IV.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF),
Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011),
Poslovnik občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/2007 in
53/2010).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

V skladu z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) se volitve v občinski svet Občine
Poljčane izvedejo po proporcionalnem volilnem sistemu. Slednje v skladu z zakonsko
podlago pomeni, da v primeru predčasnega prenehanja mandata članu občinskega sveta
postane nadomestni član občinskega sveta tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen
član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.
Občinski svet je na svoji konstitutivni seji, dne 29. 10. 2014, sprejel ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata članu občinskega sveta Stanislavu Kovačiču, in sicer iz razloga
nezdružljivosti funkcij v skladu s 37. b členom Zakona o lokalni samoupravi, saj funkcija
župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Na podlagi ugotovitvenega sklepa o
prenehanju mandata člana občinskega sveta je Občinska volilna komisija pričela postopek
ugotovitve prenosa mandata na nadomestnega člana občinskega sveta. Pri pregledu liste

kandidatov je komisija ugotovila, da je naslednja na listi kandidatov ga. Ana Lešnik,
stanujoča Novake 11, 2319 Poljčane, na katero se na podlagi samega zakona posledično
prenese mandat člana občinskega sveta za preostanek mandatne dobe. Skladno z navedeno
ugotovitvijo je Občinska volilna komisija ge. Ani Lešnik posredovala poziv za sprejem
mandata, na katerega se je ga. Ana Lešnik v zakonsko določenem roku odzvala s pisno izjavo,
da sprejema mandat občinske svetnice do izteka mandata. Na podlagi prejete izjave je
Občinska volilna komisija ugotovila, da se mandat na listi Lista Staneta Kovačiča za Občino
Poljčane prenese na go. Ano Lešnik.

V.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejetje predlaganega sklepa nima finančnih posledic za občinski proračun.

VI.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji

SKLEP
I.
Občinski svet Občine Poljčane potrdi mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine
Poljčane, ge. Ani Lešnik, stanujoči Novake 11, 2319 Poljčane.
II.
Sklep stopi v veljavo takoj.

S spoštovanjem,

Občinska volilna komisija
predsednica
Nada Vučajnk l.r.

