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Obravnava in sprejem ugotovitvenega sklepa o 

prenehanju mandata članov sveta KS Bilje 

 

Gradivo za obravnavo na seji 18. redna seja 

Točka dnevnega reda 4. 

Predlagatelj Župan 

Pripravljavec gradiva Občinska uprava  

Poročevalec/ka Občinska uprava 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov sveta KS Bilje z 

obrazložitvijo



 

   
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF in 
14/15 -ZUUJFO), 17., 23., 72. ter 75. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 2/2016 - UPB)  ter 123. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica 
na svoji 18. redni seji, dne 12.5.2016 sprejel naslednji 
 

 

U G O T O V I T V E N I  S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je član sveta Krajevne skupnosti Bilje, 

Istok Saunig podal pisno izjavo dne 14.11.2014, da odstopa s funkcije člana sveta Krajevne 

skupnosti Bilje. 

II. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članica sveta Krajevne skupnosti 

Bilje, Karla Žniderčič podala pisno izjavo dne 26.10.2015, da odstopa s funkcije člana sveta 

Krajevne skupnosti Bilje. 

III. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je članica sveta Krajevne skupnosti 

Bilje, Tjaša Močnik podala pisno izjavo dne 18.4.2016, da odstopa s funkcije člana sveta 

Krajevne skupnosti Bilje. 

IV. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica ugotavlja, da je član sveta Krajevne skupnosti Bilje, 

Ladislav Orel podal pisno izjavo dne 28.4.2016, da odstopa s funkcije člana sveta Krajevne 

skupnosti Bilje. 

 

V. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

Številka: 9000-4/2016-4 
Datum: 12.5.2016 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 



 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM UGOTOVITVENEGA SKLEPA  

Pravni temelji za sprejem ugotovitvenega sklepa je:  

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 -
ZUUJFO), 

- Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) ter 
- Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 

– UPB). 
 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM UGOTOVITVENEGA SKLEPA   

Člani sveta Krajevne skupnosti Bilje Istok Saunig, Karla Žniderčič, Tjaša Močnik ter Ladislav 

Orel so podali pisno odstopno izjavo s katero izjavljajo, da odstopajo z mesta člana sveta 

Krajevne skupnosti Bilje, in sicer: 

 Istok Saunig, pisna izjava podana dne 14.11.2014, 

 Karla Žniderčič, pisna izjava podana dne 26.10.2015, 

 Tjaša Močnik, pisna izjava podana dne 18.4.2016 ter 

 Ladislav Orel, pisna izjava podana z dne 28.4.2016. 

Vsi člani so kandidirali v volilni enoti Bilje. 

 

Odstop člana občinskega svetnika obravnava 37.a člen Zakon o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 -ZUUJFO), ki določa, da če član občinskega sveta odstopi, 
mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet 
in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od 
prejema pisne odstopne izjave. Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti 
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski funkcionar, ki mu je prenehal 
mandat, v osmih dneh od poteka roka vloži tožbo na upravno sodišče. Enako sodno varstvo 
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen 
član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma 
predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen. 
Članstvo kandidata v občinskem svetu torej preneha z dnem, ko je podana odstopna izjava 
županu. 
 
Prav tako, na enak način preneha članstvo v svetu Krajevne skupnosti Bilje, saj 75. člen 
Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) določa, da se za 
delovanje sveta krajevne skupnosti smiselno uporablja Poslovnik občinskega sveta Občine 
Miren-Kostanjevica Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB), kjer je v 123. členu opisan postopek 
odstopa člana občinskega sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev 
občine. Določbe se smiselno uporabljajo tudi za odstop člana sveta ožjega dela občine, 
kamor prištevamo tudi krajevne skupnosti. Tako določa, da imajo pravico odstopiti tudi člani 
delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora. Izjava o odstopu mora biti dana v 
pisni obliki Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Občinski svet ugotovi 



 

prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 
 
Odstopna izjava je enostranska izjava volje, ki jo omogoča Zakon o lokalni samoupravi in 
Statut Občine. 
 
Ugotovitveni sklep občinski svet pošlje Občinski volilni komisiji kot osnovo za izvajanje 
nadaljnjih zakonsko predpisanih postopkov. 
 
 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC  

/ 

 

4. DRUGO 

/ 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju 

mandata članov sveta Krajevne skupnosti Bilje Istok Saunig, Karla Žniderčič, Tjaša 

Močnik ter Ladislav Orel. 

 

 

          ŽUPAN 
                                                                                                               Mauricij Humar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


