OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  ׀COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

ŠTEVILKA: OVK.011/2020
DATUM:
11.11.2020

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v povezavi z drugim odstavkom 30. člena istega
zakona, je Občinska volilna komisija Občine Ankaran na 1. dopisni seji, dne 11.11.2020 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1. člen
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Zoranu Paviću, Regentova ulica 10, 6280 Ankaran, prenehal mandat
občinskega svetnika z dnem 9. 6. 2020, ko je občinski svet sprejel sklep, da član občinskega sveta Zoran Pavić
ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje mandata člana občinskega sveta. Zoper navedeni sklep ni bilo vložene
pritožbe ali drugega pravnega sredstva.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana občinskega sveta Občine Ankaran za preostanek mandatne
dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste »Slovenija za vedno«, Klaro Maučec, Jadranska cesta
60, 6280 Ankaran, ki ne izpolnjuje pogojev za sprejetje mandata saj ni več občanka Občine Ankaran. Naslednji
kandidat na listi »Slovenija za vedno« je Franci Matoz, Jadranska cesta 49, 6280 Ankaran, ki je funkcijo
občinskega svetnika sprejel. Franci Matoz je dne 4. 11. 2020 podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana
Občinskega sveta Občine Ankaran.
2. člen
Ta ugotovitven sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina Ankaran
mag. Ana Poljak
PREDSEDNICA OVK,
l.r.

Obrazložitev:
1. odstavek 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) določa, da če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na
proporcionalnih volitvah, postane 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, razen če je odstopil prej kot v
šestih mesecih od potrditve mandata.
Skladno s sklepom občinske volilne komisije z dne 24. 8. 2020, ki določa, da Občinska volilna komisija pooblašča
predsednico komisije, da pozove k sprejetju mandata člana občinskega sveta tistega kandidata, ki bi bil izvoljen,
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, je predsednica 16. 9. 2020 k sprejetju
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mandata pozvala Klaro Maučec. Ker je bilo ugotovljeno, da Klara Maučec ni več občanka Občine Ankaran, kar
je sama potrdila tudi z elektronskim sporočilom dne 30. 10. 2020, je 2. 11. 2020 bil k sprejetju mandata pozval
naslednji na kandidatni listi Slovenija za vedno - Franci Matoz, ki je mandat sprejel s pisno izjavo, ki je na
občinski naslov prispela 6. 11. 2020.
Skladno z navedenim je Občinska volilna komisija sprejela ugotovitev kot sledi v izreku sklepa.

VROČITI:
-

Franci Matoz, po elektronski pošti,
Uradni list RS, po elektronski pošti.

2

