OBČINA LAŠKO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 040-17/2010
Datum: 03.11.2010
OBČINSKI

SVET LAŠKO

Predlagamo, da občinski svet na seji obravnava naslednjo

ZADEVO:

POTRDITEV MANDATA NADOMESTNEGA ČLANA
OBČINSKEGA SVETA

Gradivo pripravil: Urad župana, Referat za splošne in pravne zadeve
Predstavnik predlagatelja na seji:
• Milko Škoberne, predsednik občinske volilne komisije
Pristojnost in pravna podlaga:
• 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010)
• 30. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 –
ZLV-H)
Predlog sklepa:
Občinski svet Laško potrjuje mandat Ludvika Urankarja, rojenega 08.07.1954,
stanujočega Badovinčeva 4, Laško. Mandat mu prične teči s trenutkom potrditve.
Obrazložitev:
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.
Na konstitutivni seji občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bil Franc Zdolšek izvoljen za
člana občinskega sveta in za župana, zato mu je zaradi nezdružljivosti funkcij (1. odst. 37. a
člena in 1. odst. 37. b člena Zakona o lokalni samoupravi) predčasno prenehal mandat člana
občinskega sveta. Ugotovitveni sklep je bil posredovan občinski volilni komisiji, ki je
ugotovila, da je naslednji na listi SLS v 1. volilni enoti Ludvik Urankar. Dne 2.11.2010 je OVK
sprejela ugotovitveni sklep, da se Ludvika Urankarja imenuje za nadomestnega člana
občinskega sveta. Le-ta je podal pisno izjavo, da sprejema mandat, ki mu prične teči z dnem,
ko ga potrdi občinski svet.
Predsednik OVK
Milko Škoberne
Priloga:
sklep občinske volilne komisije,
izjava o sprejemu mandata.
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OBČINSKA VOLILNA KOMISJA
Mestna ulica 2
3270 Laško

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010), 30. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H), 37. a
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/2005, ZLS-UPB1), Odločbe o
potrjeni listi kandidatov Slovenske ljudske stranke v volilni enoti 1, št. 040-25/2010, z dne
20.09.2010, je Občinska volilna komisija Laško na svoji 14. seji, dne 03.11.2010, sprejela
naslednji

UGOTOVITVENI

SKLEP

I.
Za nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Laško, ki nadaljuje mandat Franca
Zdolška, ki je bil izvoljen za člana Občinskega sveta Občine Laško v 1. volilni enoti, se kot
naslednji na listi SLS v tej volilni enoti imenuje Ludvik Urankar, roj. 08.07.1954, stan.
Badovinčeva 4, 3270 Laško.
II.
Ludvik Urankar je dne 02.11.2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Mandat mu prične teči, ko ga potrdi občinski svet.

Številka: 040-17/2010
Datum: 03. 11. 2010
Predsednik OVK
Milko ŠKOBERNE, univ. dipl. prav.

