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POROČILO
o postopku za potrditev mandata nadomestnemu članu
Občinskega sveta Občine Polzela

I.

Občinski svet je na konstitutivni seji dne, 21. 10. 2014 sprejel naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP:
Ugotovi se, da je z ugotovitvijo o izvolitvi župana, JOŽETU KUŽNIKU, Andraž nad Polzelo
87 d, 3313 Polzela prenehal mandat člana občinskega sveta. Sklep se posreduje OVK, ki
izvede nadaljnji postopek v skladu z ZLV.
Ugotovitveni sklep je podlaga za to, da se začne postopek za potrditev mandata nadomestnemu
članu v skladu z zakonom (proporcionalni sistem).

II.
2. odstavek 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB, 76/08,
79/09, 51/10) določa, da članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z
dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Zoper ugotovitev
občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O
morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana se lahko začno po
preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe
zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni
odločitvi sodišča.
Tožba s strani župana Jožeta Kužnika ni bila vložena.
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III.
Iz Poročila OVK o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Polzela z dne, 7. 10. 2014 št.:
040-14/2014-4 ter iz uradnih rezultatov lokalnih volitev 2014, je razviden vrstni red kandidatov
iz liste SDS.
V 3. Volilni enoti je lista: 3 - SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA prejela skupno
št. glasov: 239
1. JOŽE KUŽNIK ..................66 preferenčnih glasov
2. MIJA NOVAK ….……..…12 preferenčnih glasov
3. FELIX SKUTNIK …….......46 preferenčnih glasov
4. BLAŽ TURNŠEK ………..15 preferenčnih glasov
5. MILICA MEKLAV .….…...7 preferenčnih glasov
skupaj 146 preferenčnih glasov
Zakon o lokalnih volitvah v 18. členu določa, 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.
V postopku za potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta OVK ugotavlja, da se
preferenčni glasovi ne upoštevajo, saj bi moralo število preferenčnih glasov, ki jih je zbral
kandidat presegati 10 % števila vseh oddanih glasov za listo, to je 24 glasov.
Mandat se tako dodeli kandidatu po vrstnem redu kandidatov na listi. Zaporedni številki 1,
sledi zaporedna številka 2, ki jo zaseda kandidatka MIJA NOVAK.
Člani so soglasno (4 glasovi za) sprejeli naslednja SKLEPA
UGOTOVITVENI SKLEP
Ugotovi se, da zaradi prenehanja mandata članu OS Občine Polzela Jožetu Kužniku, Andraž
nad Polzelo 87 d, 3313 Polzela, mandat člana OS Občine Polzela preide na kandidata pod
zaporedno številko 2 z liste SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: MIJO
NOVAK, Orova vas 14, 3313 Polzela.
SKLEP
Občinska volilna komisija občinskemu svetu posreduje poročilo o postopku za potrditev
mandata nadomestnemu članu ter predlaga, da OS potrdi mandat nadomestnemu članu
občinskega sveta – MIJI NOVAK, Orova vas 14, 3313 Polzela.
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