
Predlagatelj:                                     Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
14/22) na ____seji, dne _________ sprejel 

 
 

U G O T O V I T V E N I   S K L E P  
o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 

 
I. 

Zaradi nezdružljivosti funkcije članice občinskega sveta z delom v občinski upravi preneha mandat 
članici Sveta Mestne občine Velenje Andreji Katič.  

II. 

Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu 
kandidatu na listi SD. 

III. 

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 0121-0002/2022 
Datum:           

                                                                                                             Župan Mestne občine Velenje 

                                                                                                                                   Peter DERMOL 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Andreja Katič je članica Sveta Mestne občine. Dne 3. 1. 2023 je zaradi nezdružljivosti funkcije članice 
občinskega sveta z delom v občinski upravi podala odstopno izjavo kot članica sveta MO Velenje, kar 
smiselno pomeni, da bo opravljala delo v občinski upravi. Zakon o lokalni samoupravi v 37a. členu 
določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo člana sveta in ne preneha 
opravljati dela v občinski upravi. Ker se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem sistemu, 
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. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 3. seji, dne 9. 1. 2023 oblikovala 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje. Sklep sprejme Svet 
Mestne občine Velenje. 
 
Velenje, 9. 1. 2023  
 
Pripravila:  
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                          
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 
Na podlagi 56. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  

                                                                                                                                       Predsednica komisije 
                                                                                                                                     Aleksandra Vasiljević, l.r.                                                                                                                    


