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Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 

in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 

62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 9. redni seji, dne 5. 12. 2019 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o imenovanju nadomestnega člana – namestnika/-ice predsednika/-ice 

Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je namestnica predsednice Občinske 

volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica Karmen Budin, Miren 157i, 5291 Miren, dne 14. 

10. 2019 podala odstopno izjavo, zato ji z navedenim datumom preneha članstvo v Občinski 

volilni komisiji Občine Miren-Kostanjevica. 

 

II. 

V Občinsko volilno komisijo Občine Miren-Kostanjevica se imenuje namestnik/-ica 

predsednika/-ice 

____________________________________________________________________ 

 

 

III. 

Mandat imenovane/-ga namestnika/-ice predsednice/-ka se izteče s potekom mandata 

Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica, ki je bila imenovana s sklepom številka 

041-0002/2019-14 z dne 15. 5. 2019. 

 

IV. 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 041-0002/2018- 

Datum: 5. 12. 2019 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 

 



 

 

O B R AZ L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Dosedanja namestnica predsednice Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica (v 

nadaljevanju: OVK) Karmen Budin je dne 14. 10. 2019 podala odstopno izjavo s funkcije 

namestnice predsednice, zato bo potrebno imenovati novega namestnika/-ico predsednika/-

ice OVK.  

 

V skladu s 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) Občinsko volilno komisijo sestavljajo 

predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov 

namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Na podlagi 

38. čl. ZLV predsednika OVK imenuje občinski svet.  

 

Načelo je, da so člani občinskih organov, torej tudi volilnih komisij, imenovani izmed 

občanov. Vendar pa je od tega načela mogoče odstopiti, kadar gre za imenovanje nosilcev 

sodne veje oblasti v volilne komisije in oseb z zahtevano smerjo izobrazbe, ki jih v občini ni 

mogoče najti. Ker ZLV izrecno določa, da mora biti predsednik komisije sodnik ali diplomiran 

pravnik, se pri njegovem imenovanju lahko imenuje tudi oseba, ki ne uresničuje volilne 

pravico v občini, v kateri bo imenovana za predsednika ali namestnika volilne komisije. 

 

Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu z zakonom 

izvedla javni poziv za posredovanje predlogov kandidatur za novega predsednika/-ico OVK, 

po obravnavi zadeve pa odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o imenovanju nadomestnega 

člana – namestnika predsednika Občinske volilne komisije Občine Miren-

Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Karmen Budin, Pravna služba 

 


