OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ŠTEVILKA:
DATUM:

SVT.264/2022
20. 9. 2022

Na podlagi 38. 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) ter 65. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022)
je Občinski svet Občine Ankaran na 27. redni seji dne 20.9.2022 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Občine Ankaran
1.
2.
3.

Občinski svet se seznani z odstopom članice OVK Brede Krašne.
V OVK se namesto odstopljene članice imenuje Nela Vovk.
Sklep velja takoj.

OBRAZLOŽITEV:
38. 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) določa: »Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet, volilne odbore pa občinska
volilna komisija.
Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta, volilni odbori pa za vsake volitve.
Če bi članom občinske volilne komisije prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim mandat podaljša do
konca volitev.«
Občinska volilna komisija:
1.
skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2.
potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list
kandidatov;
3.
določa volišča;
4.
imenuje volilna odbore;
5.
ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o
izidu volitev;
6.
opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
7.
opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
65. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015, 10/2022) določa:
»(1)
Občina Ankaran ima Občinsko volilno komisijo in Posebno občinsko volilno komisijo.
(2)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov Občinske volilne komisije in Posebne občinske
volilne komisije določa zakon.
(3)
Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija za svoja pisanja uporabljata občinski žig
z dodatnim napisom: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE oziroma
POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.«
Dne 29.8.2022 je ga. Breda Krašna na občino naslovila svojo odstopno izjavo kot članica OVK.
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Skladno z navedenim se občinskemu svetu predlaga v sprejetje predloženi sklep in menjava članice OVK.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN

POSLANO:
-

Arhiv, tu.

GRADIVO:
-

Predlog sklepa z obrazložitvijo.
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