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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva:

4. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 28. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013) je županja Občine
Črnomelj sprejela odločitev, da se
IZVEDE
4. dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj
Zadeva:
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta občine Črnomelj.
Dopisna seja se izvede v pisni obliki. Članom občinskega sveta je posredovano gradivo s
postavljenim vprašanjem (glasovnico).
Prosimo vas, da nam najpozneje do SREDE, 11. januarja 2017, do 9. ure,
vrnete izpolnjeno glasovnico, in sicer po e-pošti na naslov: obcina.crnomelj@siol.net ali po pošti
(kuverta z znamko priložena) ali osebno v sprejemno pisarno občine Črnomelj.
Upoštevane bodo glasovnice, ki bodo na občino prispele do zgoraj navedenega roka.
Obrazložitev sklica seje:
Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj gre za nujno
zadevo zaradi izvedbe nadaljnjega postopka za potrditev mandata novemu članu/članici
Občinskega sveta občine Črnomelj na prvi naslednji redni seji OS.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.
Priloge:




gradivo
glasovnica
kuverta z znamko

Dostaviti:

članom OS po pošti

v zadevo

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 1

Gradivo za dopisno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v januarju 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadeva: UGOTOVITEV PRENEHANJA MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Član Občinskega sveta Občine Črnomelj Matija Rom je dne 11.12.2016 umrl, v sled česar je potrebno
sprejeti ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, nakar bo županja s tem
sklepom seznanila Občinsko volilno komisijo, zaradi nadaljnjih postopkov v zvezi s potrditvijo
mandata nadomestnemu članu/članici.
V primeru smrti člana občinskega sveta se smiselno uporabijo določila iz Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 -uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 - ZUJF), v nadaljevanju: ZLS; Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), v nadaljevanju: ZLV; in Statuta občine. ZLS v drugem odstavku
37.a člena določa, da članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko
občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev
predlaga občinskemu svetu, da ugotovi prenehanje mandata članu občinskega sveta Matiji Romu in
sprejme spodaj predlagani ugotovitveni sklep:

PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni Uradni list RS, št. 94/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 22. člena Statuta
Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) Občinski svet občine Črnomelj sprejme
naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet občine Črnomelj ugotavlja, da je članu občinskega sveta Matiji Romu, prenehal mandat,
ker je dne 11.12.2016 umrl.
O tej ugotovitvi se obvesti občinska volilna komisija.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU
Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Janez Perušič, l.r.

