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ZADEVA:                                Predlog za obravnavo na 30. seji Občinskega sveta  
                                                Občine Miren Kostanjevica                                                         
 
PRIPRAVIL/A:                        Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
 
NASLOV:                                Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega 
funkcionarja 
 
POROČEVALEC/KA:              Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
    
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu 
Občine Miren Kostanjevica v sprejem naslednjega sklepa: 
 
1. Ugotovi se, da Fabjanu Vičiču zaradi smrti preneha mandat v občinskem svetu 
Občine Miren-Kostanjevica. 
  

 

 
    

 
Branko Orel 
Predsednik 

 
 
 
 
 

 
 



OBRAZLOŽITEV: 

 
 
I. Pravna podlaga 

- 23. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) 
- 123. člen Poslovnika Občinskega sveta občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

43/2008)   
 
 
II. Razlogi za sprejem sklepa 
Dne 16.3.2014  je umrl svetnik Fabjan Vičič.  
 
Statut občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) v 23. člena 
določa: »Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi 
poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali 
zakonski razlogi za prenehanje mandata. 

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega 
odstavka tega člena.« 
 
Glede na navedeno Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
občinskemu svetu, sprejem ugotovitvenega sklepa, da se lahko nadaljuje postopek izvolitve 
nadomestnega člana, ki ga bo predlagala Občinska volilna komisija po prejemu sprejetega 
ugotovitvenega sklepa na občinskemu svetu.  

 
Branko Orel  
Predsednik 

 



 
 

 
Občinski svet 
 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF) , 
23. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) ter 123. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008)  je 
Občinski svet Občine Miren Kostanjevica na 30. redni seji dne 3.4.2014 sprejel naslednji
                   
 
 
 

SKLEP O PRENEHANJU MANDATA OBČINSKEGA FUNKCIONARJA 
 
 

1. Ugotovi se, da Fabjanu Vičiču zaradi smrti preneha mandat v občinskem svetu 
Občine Miren-Kostanjevica. 

 
2. Ta sklep velja takoj. 
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Datum: 3.4.2014 
 
 
 
                          Župan 
            Zlatko-Martin Marušič 

Prejmejo: 

 Občinska volilna komisija,  

 Arhiv - občinska uprava. 
 


