2. Potrditev mandata članu občinskega sveta

PREDLAGATELJ:
PREDSTAVNIK:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
predsednik KMVVI Anton Mežan

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je občinski svetnici Nini
Čelesnik, roj. 27.8.1966, stanujoči Črtomirova ulica 22, Bled, prenehal
mandat občinske svetnice z dnem 23.1.2017, ko je podala pisno odstopno
izjavo županu.
2. Občinski svet Občine Bled ugotavlja, da je mandat člana občinskega
svetnika Občine Bled prešel na naslednjega s kandidatne liste Turistično
podjetniške liste, ki je sprejel funkcijo. Občinski svet Občine Bled potrdi
mandat novemu članu občinskega sveta, Dušanu Žnidaršiču, roj.
4. 3. 1959, s stalnim prebivališčem na Ribno, Ulica I. grupe odredov 6,
Bled.

OBRAZLOŽITEV:
Občinska svetnica ga. Nina Čelesnik, izvoljena kot kandidatka Turistično podjetniške liste, je dne 23. 1.
2017 podala odstopno izjavo z mesta občinske svetnice. V skladu z določbo 37.a. člena Zakona o
lokalni samoupravi ji je z dnem, ko je podala izjavo županu, prenehal mandat.
Skladno s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah naj bi postal 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.
Naslednji v vrsti (torej 3. kandidat) na Turistično podjetniški listi je bil g. Dušan Žnidaršič, ki je dne
24.1.2017 na Občino Bled posredoval izjavo o sprejemu funkcije občinskega svetnika.
V dneh od 31.1.2017 do vključno 3.2.2017 je bila izvedena 3. dopisna seja Občinske volilne komisije, na
kateri je bil sprejet sledeči sklep:
Na podlagi 41. člena v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Bled, na 3. dopisni seji v dneh 31. 1.3. 2. 2017 sprejela naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da je Nini Čelesnik, roj. 27.8.1966, stanujoči
Črtomirova ulica 22, Bled, predstavnici Turistično podjetniške liste, prenehal mandat občinske
svetnice z dne 18.1.2017, ko je podala pisno odstopno izjavo.
2.
Občinska volilna komisija Občine Bled ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Bled za
preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste Turistično podjetniške
liste, ki je sprejel funkcijo občinskega svetnika, in sicer Dušana Žnidaršiča, roj. 4. 3. 1959, s stalnim
prebivališčem na Ribno, Ulica I. grupe odredov 6, Bled. Dušan Žnidaršič je dne 24.1.2017 podal izjavo,
da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Bled.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v uradnem glasilu Občine Bled.
Številka: 041-9/2014Bled, 6.2.2017
Občinska volilna komisija Občine Bled
predsednica Danja Rus

Skladno z določbo 2. odstavka 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bled je KMVVI
predlagatelj novega kandidata za občinskega svetnika. Tudi ta je na svoji 11. redni seji dne 8.3.2017
sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu ugotovitev, da je svetnici Nini Čelesnik mandat prenehal
in ugotovitveni sklep, da se namesto nje imenuje Dušan Žnidaršič.
Pripravila:
Mag. Aleksandra Žumer

