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tr.c.Norr{ svETA Ks FoKovcr

2. RAZLOGI ZA SPREJEM
Trije od petih dlanov sveta KS Fokovci so podali odstopne izjave, s katerimi odstopajo z
mesta dlanov sveta KS Fokovci.
Postopek nadomestitve dlanov sveta kajevne skupnosti v primeru odstopa je urejen s
smiselno uporabo dolodil 37a. dlena Zakona o lokalni samoupravi ter z uporabo dolodil 24. in
109. dlena Zakona o lokalnih volitvah. 109. dlen Zakona o lokalnih volitvah doloda. da se za
volitve dlanov svetov detrtnih skupnosti smiselno uporabljajo dolodbe tega zakona, ki veljajo
za volitve v obdinski svet. 24. dlen zakona pa doloda, da se preddasne volitve opravijo tudi, de
hkrati odstopi vedina dlanov obdinskega sveta.
Zakon o lokalni samoupravi ne predpisuje posebej postopka y zvezi s prenehanjem mandata
dlanov sveta oZjega dela obdine, v takSnem primeru se na podlagi 109. dlena Zakona o
lokatnih volitvah uporablja postopek doloden v 37a. dlenu ZLS. Ta doloda, da mora Zupan o
odstopu obvestiti obdinski svet in obdinsko volilno komisijo.
Na podlagi sklepa obdinskega sveta. sprejetega na 17. seji obdinskega sveta, je obdinska
uprava za staliSde glede razpisa volitev v svet KS Fokovci zaprosila Obdinsko votilno
komisijo Obdine Moravske Toplice, ki je podala priloZeno staliSde.
Prilagamo tudi ob5imej5e pojasnilo SluZbe za lokalno samoupravo z dne 23.12.2016.
Obdinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagan ugotovitveni sklep, ki se po5lje obdinski
volilni komisiji kot osnova za razpis preddasnih volitev.

3. PREDLOG SKLEPA
Obtinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Ugotovitveni sklep o
prenehanju mandata ilanov sveta Krajevne skupnosti Fokovci.

Pripravila: obdinska uprava Lupan: Alojz Glavad, l.r.

Priloge:
- predlog ugotovitvenega sklepa
- dopis Obdinske volilne komisije z dne I I .01 .201 7
- pojasnilo Sluibe za lokalno samoupravo z dne 23.12.2016

1. ZAKONSKAPODLAGA
- 37a. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno prediSdeno

besedilo, 76/08, 79109, 5lll0, 40112 ZUJF in 14115 - ZUUIFO),
- 24. in 109. dlen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, St. 94107 - uradno

prediSdeno besedilo, 45/08 in 83/12),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,5t. 35/14,21l15).



Pred log

Na podlagi 37a. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno
predi5deno besedilo, 76108,79109, 51110. 40112 ZUJF in 14115 - ZUUJFO) in 16. dlena
Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS. 5t. 3511,4,21115) je Obdinski svet Obdine
Moravske Toplice na _. seji , sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

I. Obdinski svet Obdine Moravske Toplice ugotavlja, da dlanom sveta Krajevne skupnosti
Fokovci:

1. Tihomir KrZanko, Fokovci 23b,
2. Slavica Podid, Fokovci 30,
3. Zdenko Hari, Fokovci 44,
4. Viljem Kianec, Fokovci 8,

5. Metoda Vukan, Fokovci 41,
preddasno preneha mandat.
II. Mandat dlanov sveta Krajevne skupnosti Fokovci, ki so podali odstopne izjave, preneha z
dnem podaje le te, ostalima dlanoma pa z dnem sprejema tega sklepa.

ObrazloZitev:

3 dlani sveta KS Fokovci (Slavica Podid, Zdenko Hari in Viljem Kianec), ki so bili izvoljeni
na rednih lokalnih volitvah v letu 2014 za mandatno obdobje od lela 2014 do 2018, so podali
odstopne izjave, s katerimi odstopajo z mesta dlanov sveta kajevne skupnosti Fokovci.
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice s tem sklepom ugotavlja, da so s podanimi
odstopnimi izjavami dlanov sveta KS Fokovci, nastali razlogi za preddasno prenehanje
njihovega mandata.
Ker zaradi odstopa vedine dlanov sveta KS Fokovci, obstojedi svet KS ni sklepden in ne more
pravno veljavno sprejemati odloditev, preddasno preneha mandat vsem dlanom sveta KS (tudi
Tihomirju KrZanko in Metodi Vukan). Mandat navedenima dlanoma sveta KS Fokovci, ki
nista podala odstopnih izjav, preneha z dnem sprejema tega sklepa.
Glede na to, da je odstopila vedina dlanov sveta KS, je na podlagi 24. dlena ZLV potrebno
razpisati preddasne volitve.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep je moZno vloZiti toZbo na Upravno sodiSde RS v roku 8 dni od vroditve tega
sklepa.
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Moravske Toplice, dne

hryar.
Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad l.r.
Vroditi

dlanom sveta KS Fokovci
obdinski volilni komisi ji
arhiv, tu

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina nejamdi odskodninsko ali kako
drugace. Predlagane reiilve v predlogu ali oslutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (osma tocka i0. dlena Uredbe o
posredovanju in ponovn i uporabi informacij javnega znaaaja ( Uradn i I ist RS, St. 7612005, 119 DOOT ,95l21l I , 2412016) _
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ZADEVA: Volitve v svet KS FOKOVCI

V zvezi z dopisom z dne 23.12.2016 vam odgovarjamo sledede:

Svet krajevne skupnosti Fokovci sestavlja pet dlanov, od tega so trije podali odstopne izjave
(12.10.2016, 13.10.2016 in 10.11.2016). V skladu z dolodilom 72. dlena Statuta OHine Moravske
Toplice svet krajevne skupnosti sprejema svoje odloditve na seji, na kateri je navzodih vedina
dlanov, z vedino glasov navzodi dlanov (prvi odstavek). Glede na podane izjave dlanov sveta je
ugotoviti, da svet krajevne skupnosti ne more ved veljavno sprejemati odloditev.

Volitve dlanov svetov oZjih delov obdine (kajevne skupnosti) ureja Zakon o lokalnih volitvah
(ZLV) v dlenih 109. do 114. pri demer je v 109. dlenu dolodeno, da se zt volitve dlanov svetov
smiselno uporabljajo dolodbe tega zakona, ki veljajo za volitve v obdinski svet, 114. dlen pa doloda
da se glede rpraSanj, ki v tem oddelku niso posebej urejena, pa se tudi smiselno uporabljajo
dolodbe tega zakona o volitvah v obdinske svete. Tako zakon glede volitev v svete oZjih delov ureja
redne in nadomestne voliwe ( I 10. dlen), medtem ko je potrebno glede preddasnih volitev v zvezi z
dolodilom 109. in I14. tlena ZLY uporabiti dolodila zakona, ki urejajo volitve v obdinske svete.

Nadomestne volitve v svet krajevnih skupnosti se opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini
dlanov sveta. V konkretnem primeru to pomeni dvema dlanoma. Glede na to, da paje v konkretnem
primeru prenehal mandat trem dlanom, torej vedini dlanoq je potrebno uporabiti dolodila 24. dlena
ZLY, ki v detrtem odstavku doloda, da se preddasne volitve opravijo tudi, de hkrati odstopi vedina
dlanov obdinskega sveta. Res je, da zakon uporablja termin ,,hkrati odstopi" vendar pa obstojedi
svet krajevne skupnosti s preostalim Stevilom dlanov na seji ni sklepden in zato tudi ne more pravno
veljavno sprejemati odloditev, kar pomeni, da je delovanje sveta krajevne skupnosti dejansko
onemogodena. Tako se v primeru, ko odstopi vedina dlanov sveta krajevne skupnosti, opravijo
preddasne volitve.

Tako stali5de je ima tudi SluZbe za lokalno samoupravo, Driavna volilna komisij4 izhaja pa tudi iz
odlodbe Upravnega sodi5da RS I U 22712011 z dne 17.12.2011.
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Volitve v svet krajevne skupnosti - pojasnilo

prejefi smo vaie elektronsko sporodilo z dne 2?. 12.2016 ob 10.58. Navajate, da Zelite
pojasnilo glede volitev v Obcini Moravske Toplice in pripenjate nai dopis, ki smo ga naslovili
na tajnika obcinske uprave Obiine Moravske Toplice in se nanasa na razmerje med
nadomestnimi in pred6asnimi volitvami v svet kra.ievne skupnosti v primeru odstopa pred
potekom mandata. V vase sporodilu navajate, da bi obdinska uprava rada odvzela mandat
dvema alanoma sveta krajevne skupnosti ter da dvomite, da bo nasa razlaga zakonodaje
zdr2ala na upravnem sodiSeu ter podajate svoje stalisde glede nastale situacije ter pripenjate
odgovor Drzavne volilne komlsije ter nas pozivate k ponovnem tehtanju definicije predaasnih
in nadomestnih volitev in z njimi povezanega aasa traianja mandatov_

Dovolate, da vam podamo nekaj osnovnih pojasnil glede volitev na nivoju lokalne samouprave.
Na nivoju lokalne samouprave poznamo tri osnovne sklope volitev: volitve Zupana, volitve
ilanov obdinskega sveta ter volitve alanov svetov o2jih delov obdine (aetrtne, krajevne in
vaSke skupnosti). Temeljni predpis, ki se uporablja za volitve v svet krajevne skupnosti je
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, St. 94107 - uradno predi56eno besedilo, 45/08 in
83112, v nadaljevanju ZLYI, za tolmaeen,e katerega je pristojna Sluzba za lokalno
samoupravo Ministrstva za iavno upravo. Zakon o volitvah v drZavni zbor (Uradni list RS, St.

109/06 - uradno predisdeno besedilo in 54107 - odl. US, v nadaljevanju ZVDZ), ki ga tolmaai
Drzavna volilna komisija, se za lokalne volitve smiselno uporabl.,a zgolj glede vprasanj, ki niso
ure.iena v temeljnem predpisu (4. dlen ZLV).

Glede volitev v svel krajevne skupnosti je treba po.,asniti uporabo volilnega sistema. Drugi
odstavek 109. 6lena ZLV doloia, da sn za volitve ilanov svetov krajevnih skupnosti in 6lanov
Sv'lt'rv vaikih skuprrusti kol. delov obeine smiselno uporablj4o dolocbe tega zakona, kl veuaJo
za veiinske volitve v obdinski svet. Ce povzamemo, se za nadomeSdanje manjkaiocih clanov
sveta KS, vedno uporabijo pravila, ki veljajo v vedinskem volilnem sistemu.

REPUBLIKA SLOVENI'A
MINISTRSTVO JAVNO UPRAVO

SLUZBA ZA LOKALNO 5AI'4OUPRAVO

andrei. benkovic@oov.si
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Ker se za volitve dlanov sveta krajevne skupnosti uporabljajo dolodbe ZLV, ki veljajo za
veainske volitve v obdinski svet, je treba za nadomestitev mandata v svetu krajevne skupnosti
smiselno uporabiti dolodbi 29. in 3'1. dlena ZLV. ee dlanu sveta krajevne skupnosti, ki .ie bil
izvoljen na vedinskih volitvah preneha mandat, se opravijo nadomestne volitue. Nadomestne
volitve se ne opravijo, de elanu sveta kraje'.,ne skupnosti preneha mandat manj kot Sest

mesecev pred potekom mandatne dobe sveta krajevne skupnosti, razen ae obainski svet
odlodi drugade. Na nadomestnih volitvah se dlan sveta krajevne skupnosti izvoli do izteka
mandatne dobe sveta krajevne skupnosti.

Specialna dolodba tretjega odstavka 1 10. alena ZLV doloda, da se nadomestne volitve v svete
krajevnih in vaskih skupnosti opravijo, ko preneha mandat na.jmanj tretjini dlanov sveta. V
primeru, da preneha mandat manj kot tretjini alanov sveta kralevne skupnosti, se nadomestne
volilve ne opravijo, svet krajevne skupnosti normalno deluje naprej, pri odlocanju pa se
uposteva Stevilo vseh dlanov sveta krajevne skupnosti. Posebej pojasnjujemo, da se za
raaunanie odstotkov v primeru volitev, dobljeno Stevilo vedno zaokrozuje navzgor na

naslednje polno Stevilo (zaradi dejstva, da 1e kandidat in kasneje nosilec mandata vedno
oseba kot celota).

V konkretnem primeru so, po podatkih s katerimi razpolagamo, odstopil trije od petih dlanov
sveta krajevne skupnosti in to je bistven podatek. Ne glede na vse do sedaj navedeno, gre v
takem primeru za predeasne volitve po aetrtem odstavku 24. alena zLV, ki smiselno doloda da
se prediasne volitve opravijo, 6e hkrati odstopi vea kot veaina alanov sveta krajevne
skupnosti. Obstojeai svet krajevni skupnosti s preostalim Stevilom alanov (dva) je v pravnem

poloZaju, ko ni sklepien in zato tudi ne more pravno veljavno sprejemati odloeitev, kar
pomeni, da je delovanje sveta krajevne skupnosti dejansko onemogo6eno. Taka je
argumentacija Upravnega sodisca RS v zadevi I U 22712011, do katere vam pripenjamo
povezavo:

http://www.pisrs.si/Pis.web/preqled PredoisaSodnaPraksa 2 d=ZAKO308&loadAll=true&i

ldentiino stali5de ima tudi DrZavna volilna komisija v mnenju, ki ste ga priloZili, saj iz zadnjega
odstavka izhala, da do predeasnih volitev pride samo v primeru, ae svet ne bi mogel ve6

sprejemati odloaitev, saj nima dovolj alanov niti za sklepenost (zato tudi zakonska dikclJa hkrati

>ve6ina ilanov<<).

S spoStovanjem,

Pripravil/a:
Polonca Zabukoviek
podsekretarka

dr. Roman Lavtar
vodja sluzbe

zbranClen=24

Poslano:
naslovniku
stefan.kodila@omail.com
nina.muiaqic@dvk-rs.si
martina.vink.kraniec(Amoravskeloplice.si



Sodna praksa RS:

lz to:benega zahtevka je razvidno, da tozniki :elijo,
da se ugotovi, da je toiena slrdnk.) s svojrm
ravnanjem !f,segla v njihove usta,/ne pravice in da
na.i se tozeni stranki zato prepove takSnc
nadaljevanje ravnanja, iz obrazlozitve tozbe pa
izhaja, da se to dejanje tozene stranke nanasa na
razpis nadomestnih volitev z dne 28. 1.2011, zoper
katerega po ZLV ni zagotovljeno (redno) sodno
varstvo, zato je sodisde ttelo, da imajo tozniki
zagotovljeno sodno varstvo v tem upravnem sporu.
Odstop 7 dlanov Obdinskega sveta (od 14) po
matematidnem izradunu sicer res ne predstavlja
vedine v smislu detrlega odstavka 24. alena ZLV,
vendar pa je obstojeei Obdinski svet s preostalim
Stevilom dlanov (7) v pravnem poloiaju, ko ni
sklepden in zato ne more pravno veljavno
sprejemati svo.iih odloaitev v smislu prvega
odstavka 35. Clena ZLS. Zato tudi ne bi bil
sposoben veliavno potrditi mandatov na
nadomestnih volitvah izvoljenih alanov. To pomeni,
da je delovanje Obdinskega sveta, onemogodeno.
Ker tako ZLV, kot tudi ZLS, niti ne Statut Obdine A.,
ne ure.iajo situacije, kot je v konkretnem primeru
nastala, bi po mneniu sodisda, toZena stranka,
zaradi nesposobnosti delovanja Obdinskega sveta,
morala razpisati preddasne in ne nadomestne
volitve. V obravnavani zadevi Obdinski svet ni
sprejel (predhodnega) ugotovitvenega sklepa o
prenehanju mandatov njegovim dlanom. V skladu z
dolodilom 2. odstavka 37. a dlena ZLS alanu
Obainskega sveta ne preneha mandat s samim
odstopom, temved mu mandat preneha Sele po
tem, ko Obdinski svet ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata. Ker to:ena stranka v
postopku pred izdajo izpodbijanega akta ni ravnala
v skladu z dolodilom 2. odstavka 37. a dlena ZLS, to

meni, da ni ravnala po avilih postopka

lokalne volitve -
preddasne volitve -
prenehanje mandata
dlanu obdinskega sveta
- prenehanje mandata
zaradi odstopa - dan
prenehanja mandata

17.02.2011
sodba in
sklep I U
22712011

Upravno
sodiSde

Jedro lnStitutOdlolltdv Datum Baza


