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Dodatna točka dnevnega reda  

Številka: 0320-5/2021-4 

Šempeter pri Gorici, 17. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrditev mandata   
Dušanu Bremcu za člana občinskega 

sveta Občine Šempeter-Vrtojba za 
preostanek mandatne dobe                                                                                           
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Šempeter pri Gorici, 17. junij  2021 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Župan Občine Šempeter–Vrtojba sem dne 1.6.2021 prejel odstopno izjavo Sebastjana Arčona  z mesta 

občinskega svetnika, ki jo je poslal priporočeno s povratnico. V izjavi navaja, da odstopa  z mesta 

občinskega svetnika na podlagi 21. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba. 

Iz določil  4. odstavka 21. člena Statuta Občine Šempeter – Vrtojba izhaja, da v primeru 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. Zaradi navedenega sem obvestil, tako občinski svet kot 

občinsko volilno komisijo, da Sebastjan Arčon ni več član Občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba, 

saj mu je mandat člana občinskega sveta prenehal 1.6.2021.  

Občinska volilna komisija se je sestala in sprejela sklep št. 04001-3/2018-104, ki vam je že bil posredovan. 

Občinska volilna komisija predlaga, da se za člana občinskega sveta potrdi Dušana Bremca rojenega 17. 

9. 1961, stanujoč na naslovu: Laze 50, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici in sicer za preostanek 

mandatne dobe. 

                                                                 

Zakon o lokalnih volitvah v 30. členu določa: 

»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. 

Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za preostanek mandatne 
dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na 
naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z 
istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v 
volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo 
člana občinskega sveta, se opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, v primeru iz prvega 
odstavka tega člena, preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.” 
 

 

                                                                                                                                      ŽUPAN 

                             mag. Milan Turk 
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 - odl. US) in  15. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), Občinski 
svet Občine Šempeter-Vrtojba ___ seji, dne ___________  sprejel 
 
 

 SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA  

 

1.  

Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba na podlagi sklepa Občinske volilne komisije št. 04001-

3/2018-104, Dušanu Bremcu, rojenemu 17. 9. 1961, stanujoč na naslovu: Laze 50, Vrtojba, 5290 

Šempeter pri Gorici, potrjuje mandat za člana Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba za 

preostanek mandatne dobe. 

       2.  

Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: __________________ 
Šempeter pri Gorici, ____________________ 

     mag. Milan Turk 
 župan 


