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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 
 

ZADEVA: 

 

POTREDITEV MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADLJE 

OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO 

PRIPRAVIL: 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne zadeve in 

razvoj 

 

POROČEVALEC: Andreja POLANC, predsednica Občinske volilne komisije Občine 

Radlje ob Dravi 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

PRAVNA 

PODLAGA: 

 

 

 

 

 

 

 

30. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) 

37. a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE) ter  

68. in 109. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, št. 25/2006, 35/2017) 

 

OCENA STANJA 

IN RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Dosedanja članica občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi je 

podala odstopno izjavo, zaradi česar je potrebno imenovati novega 

člana občinskega sveta. 

 

OBRAZLOŽITEV:  

 

Občinska volilna komisija Občine Radlje ob Dravi je dne 22.2.2022 

prejela odstopno izjavo občinske svetnice, Tjaše VUČIČ, 

predlagatelja stranke SD – Socialni demokrati.  

 

Občinska volilna komisija je na svoji 3. dopisni seji, ki je potekala od 

ponedeljka, 7. 3. 2022 od 12.00 ure, do torka, 8. 3. 2022 do 12.00 ure, 

ugotovila, da če ne bi bila izvoljena članica občinskega sveta Tjaša 

VUČIČ, ki je podala odstopno izjavo, bi bil izvoljen kandidat Jan 

SREDENŠEK, roj. 30.1.1990, stanujoč Vorančeva ulica 18, Radlje ob 

Dravi, naslednji kandidat z iste liste kandidatov predlagatelja stranke 

SD – Socialni demokrati.   

 

30. člen Zakona o lokalnih volitvah 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. 

 

V skladu s 30. členom ZLV je OVK dolžna pridobiti soglasje, da 

kandidat sprejema funkcijo člana občinskega sveta. V kolikor 

kandidat v roku 8 dni ne bi sporočil, da sprejema funkcijo, bi se 

pravica prenesla na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. 

Prav tako je bila v evidenci volilne pravice preverjena volilna pravica 

in stalno prebivališče za kandidata, SREDENŠEK Jan-a, iz katere je 

razvidno, da ni nobenih zadržkov. 

 

V skladu s sprejetim sklepom je bila kandidatu, Sredenšek Jan-u, 

posredovana izjava o sprejemu funkcije za člana Občinskega sveta 

Občine Radlje ob Dravi. 

Kandidat je dne 9. 3. 2022 podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo 

člana Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi. 

Predlog je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. 

 

MNENJE 

STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

OCENA 

FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta ne predstavlja 

finančnih posledic na Proračun Občine Radlje ob Dravi. Sredstva za 

dejavnost občinskega sveta so zagotovljena v Proračunu Občine 

Radlje ob Dravi (PP01019001).  

 

PREDLOG 

SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi, na podlagi ugotovitvenega 

sklepa Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi, Jan-u 

Sredenšek-u, roj. 30. 1. 1990, stanujočemu Vorančeva ulica 18, Radlje 

ob Dravi, naslednjemu kandidatu z iste liste kandidatov predlagatelja 

stranke SD Socialni demokrati, kot naslednjemu na listi kandidatov 

stranke SD Socialni demokrati, v 1. volilni enoti, potrjuje mandat članu 

Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, do izteka mandatne dobe 

občinskega sveta. 
 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 
 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 
 

 

 

 

Priloge: 

 Dopis Občinske volilne komisije Občine Radlje ob Dravi, z dne 9. 3. 2022; 

 Izjava, z dne 8. 3. 2022; 

 Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (bo posredovan po seji komisije). 










